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_________, con D.I. ----------, actúa en nome e representación da Asociación de Defensa Ambiental 
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DATOS DA PERSOALIDADE XURÍDICA DE  A TERRA NON SE VENDE 
 

R.C.A. 2013/017321-1 

• 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. 2006/009642-1 

• 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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INTRODUCIÓN: O CONTEXTO TERRITORIAL DA LEI DO PATRIMONIO NATURAL DE GALICIA 

 
INT 1. TERRITORIO, BIODIVERSIDADE E MODELO SOCIOECONÓMICO 
 
INT-1.1  A protección da xeodiversidade e da biodiversidade no medio da destrución do territorio 

O contexto local 

O estudo do patrimonio natural, da xeodiversidade e da biodiversidade de Galicia, a diagnose dos seus problemas e 
o deseño das medidas necesarias para a súa conservación e rexeneración deberían ser labores  ilusionantes.  

Pero o desenvolvemento da Lei do Patrimonio Natural de Galicia prodúcese no medio dun proceso de 
destrución xeralizada dos valores do seu territorio: urbanismo disperso, macrourbanismo especulativo, 
urbanización das mellores zonas agrícolas e costeiras; destrución da arquitectura popular; degradación das 
rías con recheos portuarios e contaminación, destrución da xeomorfoloxía e degradación da costa con 
macroportos exteriores e paseos marítimos; pesca e acuicultura a flote sobredimensionadas; estradas e 
autoestradas innecesarias; AVE insustentable ambiental e económicamente; ausenza dun verdadeiro 
sistema ferroviario de proximidade e de media distancia; minería destrutiva; degradación e privatización do 
monte coa proliferación de parques eólicos e o monocultivo forestal de especies alóctonas e pirófitas; 
degradación das terras agrícolas con concentracións parcelarias, xestión industrial da agricultura e cultivo 
de especies xenéticamente modificadas; progresiva privatización do monte; progresiva privatización de 
facto do litoral; destrución diaria de patrimonio arqueolóxico e etnográfico... 

Os teóricos instrumentos de protección da biodiversidade, da xeodiversidade e da paisaxe desenvólvense 
no medio da elaboración ou modificación intencionada, por parte dos lexisladores, de leis que permiten 
que os feitos descritos poidan ter lugar. 

E desenvólvense no medio de actos das Administracións públicas, das empresas galegas, estatais ou 
multinacionais, e de moitos cidadáns que utilizan ou incumpren a lei para cometer estes feitos. 

Éste é o resultado, despois de 31 anos de vixencia da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental, 14 anos de 
vixencia da Directiva de Avaliación Ambiental Estratéxica e 7 anos despois da aprobación das Directrices de 
Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenación do Litoral. 

E, despois de décadas de vixencia da Lei de Procedemento Administrativo; máis de 10 anos de vixencia da 
Lei que regula o acceso á información, á participación pública e acceso á xustiza en materia de medio 
ambiente; despois de 3 anos de vixencia da Lei de Transparencia estatal e máis dun 1 ano de vixencia da Lei 
de Transparencia galega, as asociacións de defensa ambiental ven como as súas alegacións non só non son 
tidas en conta, senón que a meirande parte nin sequera son respondidas. 

Temos motivos para confiar nun ordenamento, xestión e protección do patrimonio natural, da 
xeodiversidade, da biodiversidade e da paisaxe de Galicia? Non. O que temos son máis motivos para seguir 
loitando por unha terra viva e unha vida digna.  
 
O contexto global 

Galicia, con non ter o mesmo nivel de desenvolvemento que as nacións máis avanzadas segundo os 
criterios economicistas en vigor, é un dos países máis desenvolvidos do planeta. Isto implica: 

• Un elevado consumo de enerxía e de recursos naturais, sobre todo de terceiros países. 
• Un elevado nivel de xeración de residuos que non se reciclan nin se reutilizan. 
• Un elevado nivel de artificialización do territorio.  
• A contribución de Galicia ao cambio climático mediante a emisión de gases de efecto invernadoiro. 
• A contribución de Galicia a unha perda global de biodiversidade tan alarmante que os científicos 

comezan a falar da Sexta Extinción: 
http://snre.umich.edu/cardinale/wp-content/uploads/2012/04/Cardinale-et-al-Nature-2012.pdf 
http://www.grid.unep.ch/FP2011/step1/pdf/017_Pereira_2010.pdf  
http://www.isa.ulisboa.pt/inbio/theoeco/publications/Proenca_2013_EncyclopediaBiodiversity.pdf  

http://snre.umich.edu/cardinale/wp-content/uploads/2012/04/Cardinale-et-al-Nature-2012.pdf
http://www.grid.unep.ch/FP2011/step1/pdf/017_Pereira_2010.pdf
http://www.isa.ulisboa.pt/inbio/theoeco/publications/Proenca_2013_EncyclopediaBiodiversity.pdf
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INT-1.2  O risco da protección da patrimonio natural como ficción e coartada 

A consecuencia do exposto no apartado anterior é o risco de que as Leis e os instrumentos para o 
ordenamento, a xestión e a protección do patrimonio natural, da biodiversidade da paisaxe sexan dende o 
seu mesmo inicio ferramentas falladas, e se transformen nunha ficción e nunha coartada para a depredación 
do territorio, como xa sucede cos instrumentos de Ordenación Territorial e de Avaliación Ambiental. 
 

INT-1.3  A necesaria superación dun modelo socieconómico depredador e biocida 

Consideramos imprescindible unha estratexia de protección integral do territorio galego como ben natural 
valioso en si mesmo; como soporte da biodiversidade e, polo tanto, da nosa propia vida; como soporte dos 
valores culturais xurdidos da relación do ser humano coa natureza en en todos os ámbitos, sexa nos 
espazos naturais terrestres ou mariños, sexa nos espazos rurais ou urbanos.  

E consideramos necesario e urxente superar o sistema capitalista (os adxectivos neoliberal, financieiro ou 
salvaxe son case pleonasmos, pois non definen desviacións do sistema, senón a súa evolución natural). Un  
sistema depredador e biocida que, xunguido á cobiza humana, é causa das desfeitas descritas.  

Para conseguilo é ineludible un cambio radical de modelo, mediante:  

• A aceptación da necesidade dun modo de vida máis austero, se queremos conservar a natureza que 
é o soporte da nosa vida. 

• Unha cuidadosa planificación do inevitable decrecemento. 

• A recuperación dos valores vitais asociados á natureza e a cultura, en detrimento dos asociados á 
acumulación de bens materiais. 

Isto implicaría: 

• Enerxía: Aforro e eficiencia. Xeración eólica e solar distribuida. Moratoria de parques eólicos industriais 
e centrais hidroeléctricas. 

• Transporte: Colectivo de proximidade (tranvía, trolebus), interurbano de corta e media distancia 
(tranvía, tren convencional) e interurbano de longa distancia (tren convencional en lugar do AVE).  
Transporte maritimo de Ría. Conexións intermodais. Abandono da construción de máis autoestradas e 
autovías.  

• Urbanismo: Optimización do uso do parque de vivendas construídas e baleiras. 

• Parques industriais e empresariais: Optimización do uso do solo urbanizado e das naves e instalacións 
construidas. 

• Residuos: Reducción, reutilización, reciclaxe e compostaxe dos resíduos sólidos urbanos nunha xestión 
descentralizada e evitando a incineración. 

• Materais (metálicos e non metálicos): Reutilización e reciclaxe dos materiais contidos nos obxectos e 
substancias obsoletos de orixe industrial e urbano, e conseguinte redución da actividades mineiras, 
sobre todo da macrominaría destrutiva e contaminante a ceo aberto. 

• Telecomunicacións: Eficiencia no uso das infraestrutruras e dos equipos existentes, e abandono da 
construción de máis infraestruturas no territorio.  

• Xestión Forestal: Progresiva substitución do monocultivo de especies alóctonas, invasoras e pirófitas de 
rápido crecemento polas frondosas autóctonas. Aproveitamento multifuncional do monte. 

• Agricultura: Persecución da autosuficiencia alimentaria por medio da agricultura ecolóxica, libre de 
produtos agrotóxicos e transxénicos. Mantemento da cualidade ambiental do agro galego, e da 
caulidade paisaxística e etnográfica do seu mosaico tradicional. 

• Medio mariño: Recuperación da calidade das augas das Rías e das augas interiores. Ordenación da 
actividade extractiva dos recursos mariños (pesca e marisqueo tradicionais) baseada na autosuficiencia 
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e no respeto ao medio e na súa conservación. Abandono da realización de máis recheos portuarios, 
incluidos os destinados aos sectores comercial e náutico-deportivo. 

  



A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 9 de 42 2017.03.16 

INT 2.  A NECESARIA DIAGNOSE DO ESTADO DO PATRIMONIO NATURAL DE GALICIA 

Botamos en falla no texto do Anteproxecto de Lei as pertinentes referencias aos estudios diagnósticos e 
prospectivos sobre o estado e a evolución do Patrimonio Natural do noso País nos que, entendemos, debe 
basearse. 

A situación que se describe nos puntos anteriores revela uns cambios vertixinosos no territorio, que as máis 
das veces supoñen agresións antrópicas que degradan incesantmente os seus valores. Para comprobar  a 
velocidade dos cambios só é preciso botarlle a cotío unha ollada ao territorio… e outra ao DOG. Cando non 
ao BOE, ou aos boletíns provinciais. 

Nestas circusntancias, a protección do Patrimonio Natural require duns instrumentos de planificación e dea 
xestión que poidan reaccionar ante a realidade en tempo real. E éstes, requiren, a súa vez, dun instrumento 
legal que lles dea un soporte adecuado. E isto non se pode acadar sen un perfecto coñecemento, en tempo 
real, do territorio. 

Onde están as referencias aos estudos que lle proporcionaron tal coñecemento aos lexisladores que 
redactaron o anteproxecto e aos técnicos que -supoñemos- os asesoraron? Consideramos que, sen estas 
referencias, o anteproxecto non está lexitimado. 
 
 
INT 3.  UNHA AVALIACIÓN AMBIENTAL DA LEI? 

Hai moito tempo que temos o convencemento de que moitas Leis -e o anteproxecto presente é un deses 
casos- deberían seren sometidas a Avaliación Ambiental ao longo do proceso da súa redacción, porque as 
súas determinacións teñen efectos ambientais significativos. 

Deixamos esta reflexión á consideración dos lexisladores que interviron na redacción deste documento. 

Pero estamos a falar dunha verdadeira Avaliación Ambiental, non dos simulacros de Avaliación que son a 
regra máis que a excepción, e cos que se persigue xustificar a bondade e e necesidade de tantos plans e 
proxectos, para superar a súa tramitación dun xeito formalmente legal.  
 
 
INT 4.  A PROTECCIÓN DA XEODIVERSIDADE E DA BIODIVERSIDADE DEBE ABARCAR TODO O TERRITORIO 

Observamos que a protección da Biodiversidade se prantexa en dous ámbitos:  

• Por unha parte, os Espazos Naturais Protexidos.  

• Por outra, os catálogos de especies e unha serie de normas de protección dos seus hábitats. Pero o 
único catálogo de hábitats refírese aos que están en perigo de desaparición. 

Pensamos que, aproveitando a clasificación que establece a Lei do Solo, se poden establecer normas para a 
detección, catalogación, conservación e rexeneración protección de hábitats e especies fóra dos Espazos 
Naturais protexidos, incluídos os máis antropizados e incluso os aparentemente degradados. 

Pensamos que isto é vital para moitas especies. 

Por exemplo: A corta dun cultivo forestal a mata rasa pode facer desaparecer niños de aves rapaces. E pode 
facelos desaparecer para sempre, dada a territorialidade de moitas destas especies. 

E nos ámbitos urbanos hai hábitats insospeitados que poden abeirar especies valiosas, e que poden 
desaparecer se non existe o debido coñecemento da súa existencia.  
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TÍTULO II : OS ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS 
 
TÍTULO II 1. A NECESARIA AMPLIACIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS EN GALICIA 
 
TÍTULO II 1.1 A INSUFICIENCIA DOS ESPAZOS NATURAIS EN GALICIA 

Pola súa extensión derivamos o texto completo deste comentario ao Anexo I.  
Para proporcionar unha adecuada visión previa do seu contido, incluímos aquí o seu índice. 
 

1. Os espazos naturais protexidos en Galicia son moi escasos en comparación co valor ambiental do 
territorio. 

2. A proposta realizada pola Xunta de Galicia en 2012 para a ampliación da Rede Natura 2000 era  
insuficiente, e nin sequera se levou a cabo. 

3. A ampliación da Rede Galega de Espazos Protexidos debe incluir os espazos do Rexistro Xeral de 
Espazos Naturais de Galicia de 1991. 

4. A Rede Galega de Espazos Protexidos non é unha verdadeira Rede, pois carece de corredores 
ecolóxicos que deberían ser, á súa vez, Espazos Protexidos. 

 

TÍTULO II 1.2 BASE PARA UNHA PROPOSTA XERAL 
 

• Consideramos que os espazos naturais son elementos imprescindibles e, quizais, os máis 
importantes dende o punto de vista cualitativo para a conservación do patrimonio natural e a 
biodiversidade, pero non son os únicos necesarios, porque non son suficientes.  

• Consideramos que a conservación debe extenderse a todo o territorio, dun xeito escalonado e 
adaptado aos valores da xea, da flora, da fauna e da hidroloxía presentes en cada ámbito territorial, 
dende os espazos naturais a os ámbitos máis duros, antropizados e degradados. 

• Porén, esta proposta céntrase no Título II do Borrador de Lei, é dicir, nos espazos naturais 
protexidos, na súa insuficiencia e na súa necesaria ampliación. 

• Pensamos que a actual clasificación que outorga a Lei do Solo ao solo rústico de especial protección 
permite acometer a protección de moitos espazos valiosos de xeito inmediato, como medida 
urxente. Isto evitaría a súa degradación irreversible, e permitiría gañar tempo para realizar ou 
completar o estudo científico e a diagnose do territorio, desenvolver os plans de conservación 
necesarios e promover a concienciación social imprescindible para unha protección racional e 
eficaz do patrimonio natural e a biodiversidade do noso País.  

Éstas son as razóns e a base da proposta que sigue. 
 

TÍTULO II 1.3 PROPOSTA XERAL 
 
Propoñemos as accións seguintes: 
 
TII-1.3.1 Declaración de Espazo Natural Protexido, baixo a figura que sexa máis apropiada, para os 

126 espazos naturais comprendidos no Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia de 1991 

A historia do RXENG se describe no Anexo I, punto 3. 

Estes espazos están recollidos nas Normas Subsidiarias Provinciais de Planeamento urbanístico, e son 
consultables na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio – SIOTUGA. 
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Sistema de Informacion de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia 
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/  
Secuencia de consulta:  Urbanismo – Normas Subsidiarias – Provincia – Outros (Espazos Naturais). 

Unha parte destes espazos solápanse cos da RN 2000 galega. Porén, a cartografía que proporciona a páxina 
web da CMAOT carece de datos de superficie, de instrumentos de superposición por capas, e incluso do 
nivel de detalle necesario para determinar con precisión os solapes. Aproveitamos esta ocasión para solicitar 
a actualización da cartografía e a mellora informática do Rexistro. 

Os espazos naturais do RXENG son 126, e distribúense do xeito seguinte:  
A Coruña: 51 espazos; Lugo: 26; Ourense: 21 e Pontevedra: 28. 
 
TII-1.3.2 Ampliación de ZEC ou Declaración de novo Espazo Natural Protexido, baixo a figura que sexa 

máis apropiada, dos 23 espazos reclamados nas nosas alegacións á proposta de ampliación da 
Rede  Natura 2000 formulada pola Xunta de Galicia en 2012 

1) Ampliación de 7 ZEC existentes en non contempladas na proposta de ampliación da XG de 2012: 
• 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 

(*) A nosa última reinvindicación é a declaración do conxunto de Monteferro e as Illas Estelas como 
un Parque Natural asociado na sua xestión ao parque Nacional das iIlas Atlánticas, pero aberto ao 
aproveitamento multifuncional do Monte en condicións de sustentabilidade.  

2) Ampliación de 4 ZEC existentes ata acadar unha superficie superior á da ampliación proposta pola 
XG en 2012, que era, e é, insuficiente: 

• 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 pola XG en 2012, pero cunha superficie superior á proposta, 
que 
era, e é, insuficiente: 

• 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 XG de 2012: 

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

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

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
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6) Creación da nova ZEC Serra do Galiñeiro, non incluida na proposta da Xunta de Galicia en 2012: 
(Alegación solidaria de 40 redes e asociacións en 2012). 
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TII-1.3.3 Declaración de Espazo Natural Protexido, baixo a figura que sexa máis apropiada, para todos 
os lugares e espazos de Galicia clasificados pola Lei do Solo como Solo Rústico de Especial 
Protección que reúnan os valores necesarios 

Trátase de espazos coas clasificacións seguintes: 

• Solo Rústico de Especial Protección de Espazos Naturais (1) 
• Solo Rústico de Especial Protección de augas (2) 
• Solo Rústico de Especial Protección de costas (2) 
• Solo Rústico de Especial Protección agropecuaria (3) 
• Solo Rústico de Especial Protección forestal (4) 
• Solo Rústico de Especial Protección patrimonial (5) 

(1) Aquí refirímonos aos espazos que non están recollidos no RXENG, nin nas Normas Subsidiarias de 
Planeamento Provinciais, pero sí nas NSP municipais ou nos PXOM dos municipios. 

(1) (2) A meirande grande parte destes espazos reúnen os valores precisos e están sometidos a ameazas 
suficientes para que sexa necesaria a súa protección. Ademáis de espazos naturais, moitos son 
corredores ecolóxicos, e non están protexidos nin oficialmente incorporados ás redes de espazos 
protexidos. 

(3) Os ámbitos agrarios e gandeiros tradicionais son valiosos para a biodiversidade, teñen valor 
etnográfico, teñen valor como paisaxe cultural, e son necesarios para unha sana recuperación do rural 
galego e para a soberanía alimentar. Incluso os espazos ameazados polas concentracións parcelarias e 
pola agricultura industrial son susceptibles de recuperación e, polo, tanto, son valores necesitados de 
protección. 

(4) Os bosques e fragas de especies autóctonas diversas, propias de cada lugar, e os cultivos de especies 
arbóreas autóctonas son espazos naturais valiosos para a biodiversidade, teñen valor etnográfico, 
teñen valor como paisaxe cultural, e son necesarios para unha sana recuperación do rural galego e 
para a soberanía alimentar. Incluso os espazos ameazados polo monocultivo industrial de especies 
alóctonas  son susceptibles de recuperación e, polo, tanto, son valores necesitados de protección. 

(5) 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. 
Polo tanto, a protección dos seus valores patrimoniais os convierte en espazos idóneos para a 
conservación da biodiversidade propia do lugar. 

 
 
TII-1.3.4 Investigación, inventario e declaración de Espazo Natural Protexido para todos os corredores 

ecolóxicos existentes en Galicia 

• As Redes de Espazos Naturais Protexidos debe ser verdadeiras Rede para seren viables, é dicir,o  os 
seus Espazos Naturais han de estar interconectados por corredores ecolóxicos que, á sua vez, sexan 
Espazos Naturais protexidos.  

• As especies migratorias precisan de corredores ecolóxicos protexidos para a sua emigración. 

• As especies non migratorias nin residentes en espazos naturais protexidos precisan de corredores 
de inteconexión e intercambio. 

• Polo tanto, os corredores ecolóxcos do País deben ser investigados inventariados e declarados 
Espazos Naturais protexidos. Dadas a súas características e a súa función, o máis probable é que 
requiran unha figura de protección específica. 
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TÍTULO II: ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS 
 
TÍTULO II 2. SOBRE A ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA POLO PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 
 DE GALICIA  
 
Artigo 36. Zona periférica de protección 

1. Nas declaracións dos espazos naturais protexidos poderán establecerse zonas periféricas de protección 
destinadas a evitar impactos ecolóxicos ou paisaxísticos procedentes do exterior. Cando proceda, na propia 
norma de creación, estableceranse as limitacións necesarias. 
2. As zonas periféricas de protección non terán a consideración de espazo natural protexido. 

 
Artigo 67. Zonificación dos espazos naturais protexidos 

Os instrumentos de planificación poderán prever unha zonificación do espazo natural protexido, entendida 
como a delimitación de diferentes áreas para as que se designarán limitacións xerais e específicas derivadas 
das necesidades de conservación do espazo e dos recursos naturais presentes nel. 
 
Plan Director Da Rede Natura 2000 de Galicia - 2012 

 Artigo 16. Zona 1: Área de Protección (Usos tradicionais compatibles) 

A Área de Protección estrutúrase sobre territorios cun valor de conservación moi alto, constituídos por unha 
porción significativa de hábitats prioritarios ou hábitats de interese comunitario ou ben de núcleos poboacionais e 
hábitats de especies de interese para a conservación (especies dos anexos II e IV da Directiva 92/43/CEE, especies 
de aves migratorias e aves do anexo I da Directiva 2009/147/CE, especies incluídas no Catálogo español de 
especies ameazadas e no Catálogo galego de especies ameazadas). 

A configuración destas zonas e, consecuentemente, a súa biodiversidade, está ligada ao mantemento dos usos 
tradicionais compatibles que posúen un elevado grao de compatibilidade co mantemento dos compoñentes, a 
estrutura e o funcionamento dos ecosistemas. 
 
Artigo 17. Zona 2: Área de Conservación (Aproveitamento ordenado dos recursos naturais) 

A Área de Conservación inclúe territorios cun valor de conservación alto e medio, cunha porción variable de 
hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE, cunha elevada naturalidade e diversidade, que mostran, xeralmente, 
unha maior representación territorial dos hábitats de interese comunitario fronte aos de carácter prioritario, ou 
ben, unha porción significativa das áreas prioritarias das especies silvestres de flora e fauna de interese para a 
conservación. Diferéncianse, non obstante, porque estas unidades se integran nun territorio cun nivel importante 
de humanización, no cal existe unha porción tamén significativa de hábitats de interese comunitario, cuxa 
composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento 
tradicional. 

Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo unha mingua ou diminución do 
estado de conservación dos hábitats e das poboacións de especies de flora e fauna de interese para a 
conservación, co obxectivo fundamental de conseguir o aproveitamento ordenado dos recursos naturais. 
 

 Artigo 18. Zona 3: Área de Uso Xeral (Asentamentos e núcleos rurais) 

A Área de Uso Xeral abrangue territorios cun valor de conservación medio ou baixo nos cales predominan os 
medios seminaturais cunha reducida naturalidade e medios sinantrópicos desvinculados, na maioría dos casos, 
dos sistemas de explotación tradicional dos recursos naturais. Inclúense tamén dentro desta zona as áreas cun 
importante nivel de urbanización, así como grandes áreas destinadas ao uso público. A xestión destas zonas debe 
orientarse a evitar a fragmentación e o illamento das zonas de maior valor. 

Na Zona 3 inclúense os asentamentos e núcleos rurais que teñan a dita condición conforme a normativa estatal e 
autonómica en materia de ordenación do territorio e urbanismo. 

Así mesmo, tamén abrangue as zonas de dominio público das infraestruturas de comunicación de titularidade 
estatal, autonómica, provincial ou local. 
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En consecuencia, na planificación de cada espazo protexido, a Zona 3 debe ser capaz de absorber a maior parte 
das actividades de carácter recreativo, co fin de reducir a presión destas sobre as áreas que posúen hábitats ou 
especies cunha elevada fraxilidade. 

 
Resumo: 

• A verdadeira Área de Protección que outorga a Rede Natura en Galicia é a Zona 1, que só abrangue 
o 26,4 % da RN 2000. Isto equivale a tan só o 3,06 % do territorio de Galicia.  

• A Zona 2 se vincula con actividades de explotación tradicionais, pero admite actividades non 
tradicionais reguladas, relacionadas co aproveitamento de recursos naturais.  

• A Zona 3 admite actividades de explotación non tradicionais e infraestruturas. 
 
Comentario: 

• Zona 2: Non comprendemos que a Zona 2 admita actividades de explotación non tradicionais 
dentro da RN2000. O aproveitamento de recursos naturais consiste en actividades tales como 
parques eólicos, plantas acuícolas e actividades mineiras. Polo tanto, a Zona 2 non é, ao noso 
entender, un espazo protexido. 

• Zona 3: Tal como se describe, pensamos que non pode formar parte dun Espazo Protexido. Semella 
máis ben unha Zona Periférica de Protección. Pero incluso así provoca dúbidas sobre a súa eficacia 
como zona de protección. e o temor de que constitúa unha ameaza para o espazo. 

 
Suxerencia: 
Pensamos que a zonificación proposta no Plan Director da RN2000 non é adecuada. Tal vez sexa útil 
conservar unha distribución en 3 zonas, pero de xeito distinto: 

• Unha Zona 1, de Reserva, sen actividades humanas fóra da proia conservación. 
• Unha Zona 2, con hábitats prioritarios e actividades tradicionais sustentables. 
• Unha Zona 3, con hábitats de interese, e actividades tradicionais sustentables. 

O espazo descrito como Zona 3 debe ser eliminado da zonificación dos Espazos RN 2000. habería que 
revisalo en profundidade para que puidese servir como Zona Periférica de Protección. 
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TÍTULO II: ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS 
 
TÍTULO II 3.  COMENTARIOS A VARIOS ARTIGOS 

Artigo 23. Reserva natural 

Neste artigo, entre outras cousas, fálase das microrreservas e di: "As microrreservas declararanse por un 
prazo de tempo determinado ". No resto da lexislación estatal relativa ás microrreservas consultada non 
existe ningunha referencia a que a protección destes pequenos espazos sexa por un prazo de tempo 
determinado. Así, esa referencia non aparece nin no Decreto 218/1994, de 17 de outubro, do Goberno 
Valenciano, polo que se crea a figura de protección de especies silvestres denominada microrreserva 
vexetal, nin no Decreto 63/2007, de 14 de xuño, polo que se crean o Catálogo de Flora Protexida de Castela 
e León e a figura de Protección denominada Microrreserva de Flora, nin sequera na recente Lei 4/2015, de 
24 de marzo, do Patrimonio Natural de Castela e León.  

Solicitamos a corrección dese parágrafo e que non se inclúa ningunha referencia ao prazo de tempo, e non 
só porque esas limitacións temporais non existen no resto da lexislación do estado, o cal supón un agravio 
comparativo de Galicia co resto das Comunidades Autónomas do estado español. Se non porque, ademais, 
a protección dunha microrreserva debe ter continuidade no tempo. Se non, todos os esforzos invertidos 
nese espazo poden ser botados a perder se ese espazo perde a súa categoría de protección. 
 
Artigo 24. Parque 

Parques. ... “A declaración dun espazo como parque natural requirirá, ademais do disposto no apartado un 
deste artigo, que teña unha superficie continua e non fragmentada, suficiente para permitir que se 
manteñan as súas características físicas e biolóxicas e se asegure o funcionamento dos procesos naturais 
presentes. A estes efectos, a superficie do parque natural, salvo en casos debidamente xustificados, terá: 

a) Como mínimo, 2.500 hectáreas en parques naturais terrestres ou marítimo-terrestres insulares. 
b) Como mínimo, 10.000 hectáreas en parques naturais terrestres ou marítimo-terrestres peninsulares.” 

Pensamos que a limitación de superficie que contempla este anteproxecto é incompatible coas 
características da nosa xeografía. Os nosos espazos naturais non teñen, en xeral, esas enormes superficies 
das que se fala. Deste xeito, espazos naturais que no seu día foron declarados Parques Naturais, pola súa 
enorme importancia para a conservación da nosa biodiversidade, nunca terían sido declarados como tales, 
ao non ter esa superficie mínima contemplada neste anteproxecto.  

Este tipo de limitacións por tamaño mínimo non está tampouco recollida na Lei 42/2007 de Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, que inclúe como definición de Parque: “Son áreas naturais, que, en razón á 
beleza das súas paisaxes, a representatividade dos seus ecosistemas ou a singularidade da súa flora, da súa 
fauna e da súa diversidade xeolóxica, incluídas as súas formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores 
ecolóxicos, estéticos, educativos e científicos cuxa conservación merece unha atención preferente”.  

Consideramos que esta inclusión de superficies mínimas no Anteproxecto de Lei é un grave incumplimento da 
Lei 42/2007de Patrimonio Natural e da Biodiversidade, ao poñer importantes limitacións á declaración de novos 
Parques Naturais en Galicia que implicará a desprotección desas áreas naturais recollidas na Lei 42/2007. 
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Sobre a Avaliación Ambiental de Plans e Proxectos que poidan afectar a espazos protexidos: 
Artigo 84. Plans, programas e proxectos que poidan afectar a espazos protexidos Rede Natura 2000 

competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 
Artigo 85. Plans, programas e proxectos que se desenvolvan noutros espazos 

1) Consideramos que non se debe facer diferencia entre as condicións de protección dos Espazos 
Naturais da Rede Natura 2000 e as doutros espazos da Rede Galega de Espazos Protexidos ou de 
calquera outro tipo de Rede ou Espazo. 

2) Polo tanto, pensamos que a Lei debe establecer as mesmas condicións de avaliación e aprobación 
de plans e proxectos, independentemente de que o tipo de Espazo Natural afectado pertenza a un 
ou outro tipo de Rede, e así debe indicalo no seu texto legal. Outra cousa sería que un determinado 
Espazo fose especialmente vulnerable a determinadas ameazas, e requirise condicións de 
protección especiais. Pero en xeral isto non depende do tipo de Rede á que pertenza. 

3) O termo repercusións no espazo é sinónimo de efectos ambientais e de impacto ambiental. Os 
dous termos foron os empregados na primeira norma europea de avaliación de impacto ambiental, 
a Directiva 85/337/CE, nomeada de Avaliación das Repercusións (na versión en castelán) ou dos 
Efectos (na versión en inglés) de determinados proxectos públicos e privados no medio ambiente.  

Polo tanto, procede puntualizar que a expresión “as normas que sexan de aplicación” refírese ás 
Directivas de Avaliación de Impacto Ambiental (vixente 2011/92/EU) e de Avaliación Ambiental 
Estratéxica (vixente 2001/42/CE), actualmente transpostas (con irregularidades) ao ordenamento 
xurídico estatal mediante a Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental. 

4) A expresión “que poidan afectar a espazos protexidos” do artigo 84 ten a súa orixe na Directiva 
92/43/EEC, de hábitats, e o parágrafo enteiro pasou literalmente de texto en texto legal ata chegar 
á Lei 42/2007. Porén, no artigo 85 utilízase a expresión “que se desenvolvan noutros espazos”, e 
esta expresión conculca a letra e o espírito da norma orixinal. 

O feito de que unha actividade non estea situada dentro dun espazo protexido non implica que non 
teña efectos ambientais sobre ese espazo. Evidentemente, unha actividade situada dentro do 
espazo causa nel un impacto, cando menos por ocupación do territorio. Pero unha actividade 
localizada a distancia pode ter un impacto maior, debido ás súas características, e aos vehículos 
naturais que poidan transportar os seus efectos.  

E é que os efectos ambientais dunha actividade poden viaxar grandes distancias en forma de 
contaminación física, química, acústica e paisaxística, sexa polo aire, polos ríos, polas correntes 
mariñas ou pola simple percepción visual. Por iso é preciso a Avaliación Ambiental das actividades 
que poidan afectar apreciablemente, de forma directa ou indirecta, a un espazo protexido, con 
independencia de que estea localizada, ou non, dentro dese espazo. 

Porén, o argumento de que unha actividade que non está situada dentro dun espazo protexido non 
o afecta é profusamente empregada en plans e proxectos públicos e privados. Incluso pola propia 
Consellería de Medio Ambiente.  

En consecuencia, a expresión “que se desenvolvan noutros espazos” debe desaparecer do texto da 
Lei, substituida pola orixinal “que poidan afectar a espazos protexidos”. E ésta debe incluir todos 
os espazos, pertenzan ou non á  RN 2000, polas razóns indicadas no apartados 1) e 2) deste punto. 

5) Consideramos que todo plan ou proxecto que pretenda desenvolverse dentro dun Espazo 
protexido, e que non teña que ver coa súa xestión e conservación, debe ser sometido a Avaliación 
Ambiental de forma directa, sen necesidade de que o órgano ambiental sexa consultado, ainda que 
non figure en ningún dos Anexos I e II da Directiva 2011/92/EU, de Avaliación de Impacto 
ambiental, e da Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental.  
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Do mesmo xeito, opinamos que ningún proxecto que figure en calquera dos Anexos I e II da 
Directiva 2011/92/EU e da Lei 21/2013 e ningún programa que acubille proxectos que figuren nos 
citados Anexos debería levarse a cabo dentro nun Espazo Natural Protexido, nin en ningún outro 
lugar dende o que poida afectar a un Espazo Natural Protexido. 

Estas condicións son máis estrictas que as establecidas nas citadas normas de protección e de 
avaliación ambiental. Porén, consideramos que son condicións necesarias, e Galicia ten as 
competencias para establecela. O Estado ten a competencia exclusiva sobre a lexislación básica de 
protección ambiental, pero as Comunidades Autónomas teñen a falcultade de establecer normas 
de protección ambiental adicionais, segundo o artigo 149.1.23 da constitución española. 

6) No outro extremo, a Lei 21/2013 contén unha grave irregularidade na súa transposición, e resulta 
temeraria e ilegalmente permisiva, no Anexo I, grupo 9, e no Anexo II, grupo 10, cos proxectos que 
asume que se poden desenvolver en Espazos Naturais Protexidos, incluso sen requirirlles avaliación 
ambiental. Advertimos de que esta irregularidade provoca o efecto directo vertical da Directiva 
2011/92/EU sobre este asunto no ordenamento xurídico do estado.  

Por certo: o 16 de maio de 2017 finaliza o período de transposición da Directiva 2014/52/EU, de 
modificación da Directiva 2011/92/EU. A ausencia de transposición provocaría o efecto directo 
vertical das modificacións. E éstas non dan acubillo legal á irregularidade que denunciamos.  

7) Consideramos que todo o anteriormente expresado debería terse en conta, e ser reflexado dun 
xeito apropiado, no texto da Lei cuxo borrador estamos comentando. 
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TÍTULO II: ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS 
 
TÍTULO II 4. A NECESARIA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

E XESTIÓN DESTINADOS Á PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE, DA BIODIVERSIDADE E DA PAISAXE  
 
TII-4.1 Unha cuestión de racionalidade técnica 

Os plans e programas de planificación e xestión territorial cuxo teórico fin é a protección ambiental, biolóxica, 
paisaxística e do patrimonio cultural teñen efectos ambientais significativos. O obxectivo teórico é que estes 
efectos sexan positivos. Pero a intención non garante a bondade do resultado. 

A adecuada redacción dun plan ou programa, sexa cal for o seu obxectivo, require un proceso de decisións no 
que se teñan en conta todos os aspectos relevantes do caso, sexan técnicos, económicos, sociais, culturais ou 
ambientais. E isto require a avaliación previa do resultado previsible en cada un deses aspectos. 

• Se un plan ou programa pode ter efectos ambientais negativos, é evidente a necesidade de avaliar os 
efectos ambientais reais en cada paso do proceso de decisións que vaia configurando a súa elaboración. 

• Se o obxectivo do plan ou programa é a protección ambiental, é evidente a necesidade de 
comprobar, paso a paso no proceso de decisións, que se acadan os efectos ambientais positivos 
que se persiguen, e que se evitan ou minimizan os efectos ambientais negativos que leva asociada 
case toda acción humana sobre o medio. 

É dicir: Dende a racionalidade técnica, en ambos casos é necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica. 
 
TII-4.2 Unha cuestión legal: o campo de aplicación da AAE 

Os requisitos da Directiva 2001/42/CE, de AAE  e da Lei 21/2013, de Avaliación Ambiental 

1) A necesidade de AAE, resultante da posibilidade de efectos ambientais significativos. 

Directiva 2001/42/CE. Artigo 3. Ámbito de aplicación 
1. Levarase a cabo unha avaliación medioambiental, conforme ao disposto nos artigos 4 a 9 da presente 
Directiva, en relación cos plans e programas aos que se refiren os apartados 2 e 4 que poidan ter efectos 
significativos no medio ambiente. 

Lei 21/2013. Artigo 1. Obxecto e finalidade. 
1. Esta lei establece as bases que deben rexir a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que 
poidan tener efectos significativos sobre o medio ambiente … 
2. Asimismo, esta lei establece os principios que informarán o procedemento de avaliación ambiental dos 
plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente ... 

 
2) A necesidade de avaliación dos efectos ambientais positivos e negativos. 

Directiva 2001/42/CE, Anexo I. Información- f). 
Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, Anexo IV. Contido.- 6 
Os probables efectos significativos no medio ambiente, incluidos aspectos como a biodiversidade, a 
poboación, a saúde humana, a fauna, a flora, a tierra, a auga, o ár, os factores climáticos, a súa incidencia 
no cambio climático, en particular una avaluación adecuada da pegada de carbono asociada ao plan ou 
programa, os bens materiais, o patrimonio cultural, incluíndo o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, a 
paisaxe e a interrelación entre estes factores. Estes efectos deben comprender os efectos secundarios, 
acumulativos, sinérxicos, a corto, medio e longo prazo, permanentes e temporais, positivos e negativos. 

 
3) Plans e Programas involucrados, Marco que definen e Proxectos contemplados 

• A Lei 21/2013 especifica que o Plan ou Programa non é executable directamente, senón por medio de 
proxectos. Isto é una definición correcta, pero incompleta, dun concepto tan amplo. No marco definido por 
todo Plan de conservación hai dous tipos de proxectos: 
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◦ Os que desenvolven as determinacións do Plan ou Programa (por exemplo: medidas e proxectos de  
conservación ou rexeneración dos valores naturais e paisaxísticos). 

◦ Os que non forman parte do Plan ou Programa, pero teñen que ser sometidos a autorización baixo as 
condicións establecidas polo Plan ou Programa (por exemplo: proxectos de aproveitamento de recursos 
naturais). 

• A Directiva e a Lei contemplan plans e programas que establecen un marco para a autorización futura 
de proxectos refiridos a unha serie de actividades relacionadas co territorio: ordenación, ocupación e 
uso do territorio e aproveitamento de recursos naturais. 

• A AAE é de aplicación directa (AAE ordinaria, segundo a Lei 21/2013) cando os futuros proxectos estean 
comprendidos nos Anexos I ou II da Directiva e da Lei, ou cando poidan afectar a espazos naturais protexidos. 

• A necesidade de AAE ha de ser decidida polo órgano ambiental (AAE simplificada da Lei 21/2013) se o plan 
ou programa establece un marco para a autorización futura de proxectos, pero non reúne as 
características que fagan explícitamente necesaria, segundo a Directiva e a Lei, unha AAE directa. 

 
TII-4.3 A necesidade de AAE dos instrumentos de ordenación dos espazos naturais e das paisaxes 
 
a) As condicións necesarias para acadar os obxectivos de protección dos espazos naturais e das paisaxes. 

A consecución dos obxectivos de protección de espazos naturais e das paisaxes require as seguintes condicións: 

• Que a protección non sexa selectiva para determinados espazos, senón inclusiva de todo o territorio e 
xerarquizada según os valores de cada espazo. 

• Que a extensión dos espazos, a súa interconexión en rede e seu nivel de protección sexan adecuados e 
suficientes para garantir a conservación da biodiversidade e das paisaxes do País.  

• Que as normas de xestión establezan as actividades de conservación adecuadas, promovan os proxectos de 
rexeneración necesarios e regulen as actividades e proxectos de aproveitamento de recursos que sexan 
compatibles cos obxectivos de protección ambiental e paisaxística propios de cada ámbito natural, rural e urbano.  

• Que as normas de xestión impidan actividades e deneguen a autorización de proxectos incompatibles 
cos obxectivos de protección ambiental e paisaxística propios de cada ámbito. 

c) O marco territorial (RN 2000) e a súa xestión (Plan Director da RN 2000) mediante a regulación de actividades e pro  

A Rede Natura 2000, como instrumento de ordenación, establece un marco territorial que está rexido polas 
determinacións de protección establecidas no Plan Director da Rede Natura 2000. 

As determinacións do Plan Director da RN 2000 teñen o obxectivo teórico de establecer as medidas de 
protección e as actividades de conservación necesarias; promover proxectos de rexeneración adecuados; 
autorizar proxectos de aproveitamento de recursos compatibles cos obxectivos de protección e denegar a 
autorización de proxectos incompatibles. 

Polo tanto, durante a elaboración destes dous instrumentos, en cada paso do proceso de decisións é preciso 
avaliar os seus efectos ambientais positivos, para comprobar se garanten a consecución dos obxectivos de 
conservación, rexeneración e protección que lles encomendan as leis de ordenación do territorio, natureza, 
biodiversidade, medio ambiente, paisaxe, saúde e patrimonio etnográfico e cultural. 

E tamén é preciso avaliar os seus posibles efectos ambientais negativos, para comprobar se se evitan ou 
minimizan os factores e as actividades que poidan comprometer os obxectivos de protección. 

Isto sitúa aos dous instrumentos no ámbito de aplicación de: 

• Directiva 2001/42/CE, artigo 3. 
• Lei 21/2013, de AA, artigo 6. 
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TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS 
Comentarios a varios artigos 

 
Artigo 3. Definicións. 1. Acordo de custodia do territorio   

Na definición de "Acordo de Custodia do territorio" este anteproxecto de lei soamente contempla os 
acordos co propietario sobre o xeito de conservar ou xestionar o seu territorio, deixando fora a custodia 
mediante acordos de adquisición, legado, cesión ou arrendamento. Solicitamos que sexan incluídos este 
tipo de acordos na definición de “Acordo de Custodia do Territorio”. 
 
Artigo 13. Control de pragas ocasionadas pola fauna silvestre  

Aquí literal e unicamente se di: "A declaración pola Administración dunha situación de praga ocasionada 
por algunha especie de fauna silvestre autóctona, requirirá que os sistemas de control que se establezan se 
axusten á lexislación sectorial. En todo caso, os procedementos de control deberán asegurar o mantemento 
duns niveis poblacionais mínimos, a mitigación de efectos significativos, directos ou indirectos, sobre outras 
especies e o mantemento da dinámica do ecosistema." 

Solicitamos que se elimine o termo “praga” deste artigo. Unha lei que é denominada como de Patrimonio 
Natural non pode en ningún caso definir as especies de fauna silvestre como “pragas”. Xa que se trataría de 
describir as posibles problemáticas puntuais que puideran producirse con determinadas e concretas 
poboacións de algunhas especies silvestres, cremos que o artigo debería describirse como: “Actuacións 
excepcionais sobre poboacións concretas de fauna silvestre”. 

Dentro deste artigo deberíase establecer a creación dun Comité Técnico, composto por técnicos da Xunta 
de Galicia e investigadores de recoñecido prestixio no estudo da fauna silvestre, que deberá ser convocado 
sempre que existise algunha problemática xerada por algunha especie de fauna silvestre. Será este Comité 
Técnico o que decidirá en cada caso se é preciso establecer algunha medida de actuación con respecto 
sempre a poboacións concretas. Se dito Comité determinase a realización dalgún sistema de control, este 
será levado a cabo polo propio servizo de gardería da Consellería competente en materia de Conservación 
da Natureza. No caso das especies cinexéticas, en ningún caso se permitirá que sexa os cazadores e 
cazadoras os que executen ese control. 
 
Artigo 15. Protección da avifauna no desenvolvemento do sector eólico 

O Anteproxecto de Lei di que "As Administracións competentes para a planificación do sector eólico terán 
en conta no trazado de novos polígonos de desenvolvemento eólico a existencia de zonas de especial 
protección para as aves e as necesidades das aves migratorias" 

Pensamos que a redacción dese artigo debería mudar e non deixar dúbidas á hora de limitar os polígonos 
nas zonas de especial protección para as aves. Polo tanto, o artigo debería dicir que non se poderán 
establecer novos polígonos ni ampliar os existentes en zonas de especial protección das aves e as 
necesidades das aves migratorias. 
 
Artigo 19. Planificación sectorial do aproveitamento dos recursos naturais 

Segundo o anteproxecto, os plans e proxectos destinados ao que chama aproveitamento dos recursos 
naturais (enerxía eólica, plantas acuícolas, minaría, industria, infraestruturas…) e que afecten aos espazos 
protexidos deberán evitar “graves prexuízos de dificil ou imposible reparación á integridade dos espazos”.  

Segundo expresamos nos comentarios aos artigos 84 e 85, consideramos que os espazos nos que se 
desenvolvan ou que estean afectados por tales actividades non son espazos protexidos.  

Pero é que este artigo ignora, incluso, a avaliación ambiental que se establece nos artigos 84 e 85, de 
acordo coa Directiva  92/43/CEE (Hábitats), a Lei 42/2007 (PNB) e a Lei 21/2013 (AA).
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TÍTULO III.  Conservación da Biodiversidade 
Comentarios a varios artigos 

 

Artigo 91. Catálogo Galego de Especies Ameazadas 

Punto 3. "Quedan excluídos do Catálogo galego de especies ameazadas aquelas especies, subespecies ou 
poboacións de competencia exclusiva da Administración Xeral do Estado". 

• No actual Catálogo Galego de Especies Ameazadas están incluídas todas as especies ameazadas, 
independentemente de se están ou non no Catálogo Español de Especies Ameazadas.  

• O artigo 114. Catálogo de hábitats en perigo de desaparición de Galicia, establece que no Catálogo 
de hábitats en perigo de desaparición de Galicia incluiranse os hábitats do País que estean en 
perigo de desaparición e que estean declarados expresamente en tal perigo por orde da Consellería 
competente en materia de conservación do patrimonio natural, ou os que estean incluidos no 
Catálogo español de hábitats en perigo de desaparición e se atopen en Galicia"… 

• Non entendemos por que no Catálogo Galego de Especies Ameazadas non se contempla o mesmo. 

Polo tanto, requirimos que no Catálogo Galego de Especies Ameazadas se inclúan as especies, subespecies 
ou poboacións incluídas no Catálogo Español de Especies Ameazadas. 
 
Artigo 108. Especies exóticas invasoras 

Punto 6. "A Administración autonómica poderá adoptar medidas de control ou erradicación de especies 
exóticas invasoras ou esixilas a aqueles que resulten responsables da súa introdución ou propagación" 

Consideramos que a redacción dese parágrafo debería ser:  "A Administración autonómica DEBERÁ adoptar 
medidas de control ou erradicación de especies exóticas invasoras ou esixilas a aqueles que resulten 
responsables da súa introdución ou propagación. PARA TAL FIN, DESTINARASE UNHA PARTIDA 
ORZAMENTARIA ANUAL".  

A necesidade dun Catálogo Galego de Especies Exóticas Invasoras 

Tamén requirimos a creación dun Catálogo Galego de Especies Exóticas Invasoras, e nel incluír aquelas 
especies que necesiten dun programa de erradicación/control urxente debido á súa perigosidade e o grado 
actual da ameaza que supoñen para os espazos naturais protexidos. 

Dada a precariedade de recursos económicos e humanos utilizados, e a escasa eficacia das limitadas 
accións levadas a cabo ata agora, preme urxentemente unha planificación real e efectiva da detención da 
propagación e da erradicación daquelas especies consideradas máis perigosas dentro das especies 
invasoras, como é o caso das acacias (Acacia dealbata, Acacia melanoxylon, Acacia mearnsii …), a herba das 
pampas (Cortaderia selloana) e a uña de gato (Carpobrotus edulis), das que son directamente responsables 
as propias administracións públicas -básicamente a propia Xunta de Galicia máis o Estado español-  por ser 
as promotoras da construción de infraestruturas viarias onde se utilizaron ditas especies como fixadoras 
dos noiros das estradas ou do ferrocarril. 

O mesmo podemos dicir das verteduras incontroladas de residuos orgánicos procedentes das labores de 
podas e mantementos de xardinaría, tanto pública -normalmente xardíns de titularidade municipal- como 
privada, que liberan ao medio restos de especies exóticas invasoras viables: Crocosmia x crocosmiiflora, 
Phyllostachys viridiglaucescens, Canna indica, Zantesdechia aethiopica, Ricinus communis…, e que afectan 
tanto ao chan rústico como tamén aos espazos naturais protexidos. 

E da cada vez maior proliferación de especies exóticas e invasoras de fauna procedentes de soltas 
premeditadas ou fugas -cotorras, mapaches, visóns americanos, furóns, especies de peixes de acuario, 
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cangrexos americanos…- xa que os recursos utilizados, tanto no seu control e penalización, mais tamén na 
concienciación da cidadanía, son tamén escasísimos. 

Non se pode consentir a introdución e uso de flora exótica por parte de empresas, particulares e 
administracións a cabalo do seu pretendido e trivial valor estético, e cuxa consecuencia é súa liberación e 
propagación no medio. 

Non se pode xustificar a liberación incontrolada de especies exóticas en cautiverio pola precariedade da súa 
situación ou polo maltrato que sufran, nin a solta masiva e incontrolada de especies de interese cinexético, 
pesqueiro nin comercial. 
 
Artigo 110. Introdución de especies non autóctonas 

Requirimos a eliminación do seguinte parágrafo: "Exceptúase desta prohibición a introdución de especies 
non autóctonas que conten cunha regulación sectorial específica, sen prexuízo das previsións dos 
instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos." 
 
Novo Artigo: Loita contra os incendios forestais 

Solicitamos a inclusión dos lumes coma un punto vital na Lei de Patrimonio Natural de Galicia, debido aos 
importantes danos que causa ao medio natural ano tras ano, e non entendemos por que non se cita nin 
unha soa vez en todo o Anteproxecto de Lei.  

Propoñemos que a loita contra os incendios forestais descanse sobre catro eixos:  

• O estudo profundo das causas e a persecución intensa dos incendiarios;  
• A aposta forte pola prevención;  
• A mellora da extinción e  
• Unha nova política de montes sustentable.  

É necesaria unha verdadeira ordenación forestal, que reduza a superficie de monocultivos, e en especial a 
dos eucaliptos: Eucaliptus globulus e Eucaliptus nitens. Unha redución que debe facerse por lei, e non 
segundo a opinión do sector económico e industrial, procedemento habitual que se pretende oficializar coa 
1ª primeira revisión do Plan Forestal de Galicia vixente (do ano 1992), cuxa tramitación se iniciou en 2016.  

Estas especies -Eucaliptus globulus e Eucaliptus nitens-, xunto coas acacias, son, ademais de pirófitas,  
alóctonas e invasoras e, dado o seu alto grao de espallamento e ocupación do territorio nas últimas 
décadas -ocupan desde o chan rústico de especial protección ata os espazos naturais protexidos, e o propio 
P.N.M.T. das Illas Atlánticas- representan o meirande perigo para o medio e a biodiversidade en Galicia. 
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TITULO IV: INSPECCIÓN E RÉXIME SANCIONADOR 
 
Observación preliminar: 

A misión do lexislador é amparar, protexer e defender o estricto cumprimento da exposición de motivos da 
lei, o que se ven denominando o “espírito da lei”. Cando esto non sucede, ou o lexislador erra ou a lei ten 
obxectivos espurios. 

Nós pensamos que este anteproxecto está moi lonxe de amparar, protexer e defender a exposición de motivos. 
Elixan vostedes estre as dúas posibles causas. 
 
1.- Tanto nas infraccións leves (Artigo 120 - b) como nas graves (Artigo 121 - c) ou moi graves (Artigo 122 - c), 
equipárase a captura, tenza, naturalización, destrución, morte, deterioro, comercio, tráfico, exhibición ou 
naturalización non autorizados, dentro de cada tipo de infracción. 

É decir, está equiparada a pena por recolección ou tenza coa de morte, por exemplo. Entendemos que 
estamos a falar de cousas moi distintas, que provocan danos moi distintos e que non poden estar 
sancionadas igualmente. 

A pena por tenza dunha especie en perigo crítico de extinción que podería ser reposta ao seu medio natural, 
non pode ser sancionada igualmente que a súa morte. 

 
2.- Que o réxime sancionador só contemple sancións económicas, convirte de facto esta lei nunha lei para 
pobres, invalidando o principio de universalidade (todos somos iguais ante a lei). Unha persoa rica, poderá 
facer calquera das actividades prohibidas, simplemente pagando a sanción correspondente. Entendemos 
que algunhas das actividades (como a morte de especies en perigo crítico de extinción a modo de exemplo) 
deberían levar aparelladas penas de prisión. 

Por outra banda non hai forma de facer unha valoración económica axeitada da morte dunha especie en 
perigo de extinción (volvendo ao exemplo), que desde todos os puntos de vista sería incalculable, polo que 
a sanción económica, ante este feito, nunca compensaría o delicto. 

 
3.- Aínda peor que a destrucción dunha especie protexida é a destrucción do seu hábitat, que casi con 
seguridade propiciará a morte e desaparición da especie, cando menos nese lugar. Sen embargo, a pena 
pola destrucción do hábitat equipárase coa captura ou a tenza, por exemplo. (Artigo 121 – b e 122 -d) 

 
4.- Non parece lóxico que as únicas árbores protexidas nas zonas declaradas como Patrimonio Natural de 
Galicia sexan as escasas árbores incluidas no Catálogo de árbores senlleiras de Galiza, que recolle 148 
árbores e 31 formacións senlleiras en todo o País:  
http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=163779&name=DLFE-32507.pdf.  

A corta das árbores que se atopen dentro destas zonas, sexan do tipo que sexan, senlleiras ou non, 
autóctonas ou non, debería de estar sometida a un permiso especial da administración competente, que 
antes de outorgalo tería que comprobar que tal actividade non repercutiría negativamente sobre o 
patrimonio natural a protexer. E os propietarios ou, no seu caso, as administracións xestoras que non 
cumpran coa resolución deberían ser sancionados adecuadamente. 

 
5.- Artigo 124.2: Se un só feito constitúe dúas ou máis infraccións administrativas das previstas nesta 
lei,impoñerase a sanción que corresponda á de maior gravidade.  

Entendemos que as penas sempre deben ser acumuladas e non sustituidas. Se un mesmo feito é falta grave 
e leve, deberían aplicarse ambas penas e non só unha xa que, de non ser así, a falta menor quedaría 
impune. 

http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=163779&name=DLFE-32507.pdf
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6.- Artigo 124.3: A reincidencia na comisión de infraccións da mesma categoría nun prazo inferior ao da súa 
prescrición equipararase coa comisión dunha infracción da categoría inmediatamente superior. 

E que pasaría se a reincidencia fora sobre dúas faltas moi graves? Non hai categoría superior. 

Por outra banda por que poñer prazo á reincidencia? Unha persoa reincidente debería ser máis fortemente 
sancionada, pase o tempo que pase. 

 
7.- Artigo 126 – 2:  O prazo máximo para a tramitación e resolución do procedemento sancionador será dun 
ano a contar dende a data da súa iniciación. Se se excede do devandito prazo, producirase a caducidade do 
procedemento na forma prevista pola lexislación básica do Estado. 

Por que incluir cláusulas de caducidade? Préstase á posibilidade de indulto ante un delito, se a 
administración dilata os prazos, feitos que xa teñen sucedido nalgúns casos.  Nós avogamos por que estes 
delitos non prescriban nunca. 

 
8.- Artigo 132 – 2: O recoñecemento da responsabilidade pola persoa infractora ou o pago voluntario da 
sanción polo responsable en calquera momento anterior á resolución do procedemento, naqueles supostos 
nos que a sanción teña unicamente carácter pecuniario, conlevará que o órgano competente para resolver o 
procedemento aplique reducións do, polo menos, o 20 % sobre o importe da sanción proposta, sendo estes 
acumulables entre sí. As ditas reducións deberán estar determinadas na notificación de iniciación do 
procedemento e a súa efectividade estará condicionada ao desestimento ou renuncia de calquera acción ou 
recurso en vía administrativa contra a sanción. 

En consonancia co punto 2, donde evidenciamos o ridículo que pode ser nalgúns casos unha simple sanción 
económica, incluir descontos por pronto pago de “polo menos, o 20%” parécenos bochornoso. Xa incluir 
descontos o é, pero a cláusula “polo menos” é inaceptable e impropia de unha lei seria.  

Delinque, paga axiña, paga pouco … e listo. 

 
9.- Artigo 135 – 1: As infraccións previstas nesta lei cualificadas como leves prescriben ao ano, as 
cualificadas como graves, aos tres anos, e as cualificadas como moi graves, aos cinco anos. 

Solicitamos que os delitos cometidos contra o patrimonio contemplados nesta lei non prescriban nunca en 
ningún caso, xa que o paso do tempo nunca restituirá o dano causado. Non dar co infractor nun tempo 
concreto non pode traducirse na súa inocencia. A administración volve a deixar aberta unha posibilidade de 
indulto por inacción que é inaceptable. 

 
10.- Artigo 135 – 2: As sancións impostas pola comisión de infraccións leves prescriben ao ano, as impostas 
por infraccións graves, aos tres anos, e as impostas por infraccións moi graves, aos cinco anos. 

Se non deben prescribir as infraccións, moito menos as sancións. Outra forma máis de indulto encuberto. 

 
11.- Artigo 120 – c: A produción de ruídos evitables que alteren a tranquilidade habitual das especies 
provocando unha afección ás especies incluídas no Listado de especies silvestres en réxime de protección 
especial de Galicia. 

Cales son os ruidos evitables? Os producidos pola especie humana. Polo menos os producidos de xeito 
voluntario. Sen embargo xa fai anos que se veñen realizando concertos a carón de espazos protexidos sen 
que a administración faga nada, a pesares das denuncias de colectivos sociais e ecoloxistas.  
A modo de exemplo podemos falar de: 



A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 28 de 42 2017.03.16 

• O Festival SinSal que se ven realizando dentro da Rede Natura 2000, na illa de San Simón na ría de 
Vigo (http://espazos.sinsalaudio.es/)  

• O Nigrán Jazz (https://www.facebook.com/Nigranjazz) que se ven realizando a carón da Foz do 
Miñor, Nigrán,  tamén Rede Natura 2000  

• Actividades como “Flota como poidas” 
(http://www.salvemosmonteferro.org/prensa/2016/recorte6980.html)  
que xa vai pola súa cuarta edición e se ven realizando tamén dentro da Foz do Miñor. 

Que todos estes eventos poidan solventarse cunha multa de entre 100 e 3.000 euros non parece que cause 
o efecto disuasivo que se persegue. 

 
12.- Outras consideracións en canto ao réxime sancionador: 
 

• Deben cualificarse como infracción graves, en lugar de leves, os danos inflixidos a especies incluidas 
no Listado de especies silvestres en réxime de protección especial de Galiza, é dicir: 

◦ A captura, tenza, naturalización, destrución, morte, deterioro, comercio, tráfico, exhibición ou 
naturalización non autorizados destas especies. 

◦ A produción de ruídos evitábeis que alteren a tranquilidade habitual das especies provocando 
unha afección a estas especies. 

• Este anteproxecto de lei delega por omisión, na lexislación sectorial vixente, a sanción de feitos e 
actividades que poden afectar gravemente ao patrimonio natural nos espazos protexidos. Tales son: 

◦ Os incendios forestais.  Para todos es claro que non pode ser o mesmo queimar as Cíes que 
queimar un bosque de eucaliptos sen ninguna figura de protección ambiental, pero se o 
presente anteproxecto non recolle esa diferencia a efectos prácticos será equivalente. 

◦ A contaminación. O anteproxecto fala de esguello sobre a contaminación acústica, pero non 
fala da lumínica, de especial importancia para as aves e os peixes, da contaminación do aire, do 
solo, da auga, da contaminación térmica, radioactiva, etc, e delega estes temas na lexislación 
sectorial, pero volvendo ao exemplo anterior, non pode ser o mesmo contaminar as augas das 
Cíes que as de outro lugar non protexido. 

◦ Ademáis da desmesurada e, polo tanto, inaceptable permisividade para a implantación de 
determinadas actividades (parques eólicos, plantas acuícolas, minaría, industrias e  
infraestruturas) nos espazos naturais, o anteproxecto non establece medidas restrictivas 
concretas da actividade nin medidas correctoras concretas dos seus efectos.  

Simplemente se abandona ao teórico control da Avaliación Ambiental (fácilmente eludible, 
dada a redacción actual da Lei 21/2013) e establece a obriga de evitar “graves prexuízos de 
dificil ou imposible reparación á integridade dos espazos”.  

Este texto conculca a Directiva 92/43/CEE e a Lei 42/2007, que requiren a intevención da 
administración para garantir a integridade dun espazo protexido cando sufra unha "afección 
significativa".  

Xa que o anteproxecto non contempla medidas de control concretas, tampouco tipifica 
infraccións concretas nin sancións concretas por danos destas actividades aos espazos naturais. 

◦ O anteproxecto non recolle como infracción a introducción nestes espazos de especies 
alóctonas ou invasoras, sen ter en conta os perigos que representan. 

RESUMO: 

http://espazos.sinsalaudio.es/
https://www.facebook.com/Nigranjazz
http://www.salvemosmonteferro.org/prensa/2016/recorte6980.html


A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 29 de 42 2017.03.16 

O apartado de inspección, infraccións e sancións constitúe unha proba que revela as intencións e a 
seriedade dunha Lei. 

A laxitude, a permisividade, o amparo icluso o indulto encuberto do infractor que mostra o Anteproxecto 
son moi alarmantes, e confirman a moi negativa impresión que nos causa o conxunto do documento. 
  



A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 30 de 42 2017.03.16 

  



A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 31 de 42 2017.03.16 

ANEXO I 
A ESCASEZA DOS ESPAZOS NATURAIS PROTEXIDOS EN GALICIA 

 
Texto extraído das nosas alegacións á proposta de Ampliación da RN 2000 da XG en 2012 e actualizado 

 
1. Os espazos naturais protexidos en Galicia son moi escasos en comparación co valor ambiental do 

territorio 
 
Biodiversidade e hábitats en Galicia 

Galicia alberga unha media de 17,4 tipos de hábitats de interese comunitario por cada 100 km2, dos que 
unha alta proporción son hábitats prioritarios. Esta media é máis do dobre da do conxunto da península 
ibérica, que se sitúa en 8,3 hábitats/100 km2. Galicia é a terceira comunidade do estado en número total de 
tipos de hábitats de interese comunitario (só por detrás de Cataluña e Andalucía). 

A relación de LIC (hoxe ZEC) en Galicia foi considerada  insuficiente pola Comisión Europea (Decisións 
2004/813/CEE e 2006/613/CE), quen determinou a necesidade de mellorar, no estado español, a 
representatividade de determinados tipos de hábitats, dos que Galicia conta cos tipos prioritarios 
Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e E. tetralix (Nat-2000 4020*); 
Turbeiras altas activas (Nat-2000 7110*), así como o hábitat de interese comunitario asociado a estes, os 
Mires de Transición (Nat-2000 7140), Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Nat-2000 
91E0*) e os Prados de sega de baixa altitude (Nat-2000 6510). 

O propio Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural-IBADER, que asina a proposta,  
manifesta, tras a realización de diversos estudios: 

• "Tendo en conta os datos existentes para o conxunto do territorio español, Galicia é a terceira Comunidade 
Autónoma do estado en número total de hábitats, así como naqueles tipos prioritarios. Ademais conta con 4 
hábitats de interese comunitario inventariados soamente dentro do territorio galego, que son o Nat2000 1220 
-Vexetación perenne de coídos, o Nat2000 7120 - Turbeiras altas degradadas, Nat2000 8240* -Pavimentos 
calcarios e o Nat2000 91F0 - Bosques mixtos das veigas dos grandes ríos” (2008, Os hábitats de Interese 
Comunitario en Galicia. Descrición e valoración territorial, p.89). 

• "Tendo en conta a distribución dos tipos de hábitats de interese comunitario nas diferentes Comunidades 
Autónomas do territorio español, obsérvase destacada a Cataluña, cun número sensiblemente superior ao 
resto de comunidades españolas, incluíndo un total 93 hábitats de interese comunitario dos que 23 son 
tipificados como prioritarios. Seguindo a Cataluña atópanse Andalucía en segundo lugar, e Galicia en terceiro, 
con 75 e 72 hábitats de interese comunitario respectivamente. Cabe salientar o caso de Galicia pola 
importante diversidade de hábitats que mostra, tendo en conta que se atopa practicamente por completo 
dentro do dominio bioxeográfico atlántico e conta cunha extensión máis reducida que outras Comunidades 
Autónomas como Andalucía ou Castela e León” (2008, p.81). 

• "A elevada diversidade galega de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE é tamén apreciable observando a súa 
distribución por cuadrículas UTM de 100 Km2. A media de tipos en Galicia situaríase en 17,4 hábitats/100 Km2, 
máis do dobre do valor obtido para a Península Ibérica (8,2 hábitats/100 Km2) de acordo coa información da 
Axencia Europea do Medio Ambiente (EEA). (...) Débense sinalar aquelas cuadrículas UTM nas que se superan 
os 35 hábitats de interese comunitario, xa que unicamente é posible atopalas en Galicia dentro do estado 
español. Contabilízanse cinco destas cuadrículas, catro delas na provincia de A Coruña e unha na de Lugo" 
(2008, p. 91). 
 

Os Espazos Naturais en Galicia: A Rede Galega de Espazos Protexidos e, dentro dela, a Rede Natura 2000   
(actualizado a 2017.03) 
A pesar dos datos anteriores, o conxunto dos Espazos Naturais protexidos en Galicia abranguen tan só o 
12,40 % do territorio da Galicia terrestre, incluindo as augas de transición (esteiros, marismas e lagoas 
costeiras), e o 12,15 % da superficie total de Galicia, incluindo o medio mariño próximo á costa (ata a cota 
batimétrica de 100 m). 
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En canto á Rede Natura 2000, que é a parte máis importante da Rede Galega de Espazos Protexidos, ocupa 
tan só o 11,98 % da Galicia terrestre (incluindo as augas de transición) e o 11,61 % da superficie total de 
Galicia (incluindo o medio mariño próximo á costa ata a cota batimétrica de 100m). 

A media estatal da aportación das comunidades á RN 2000 é do 24,5 % do seu territorio. O conxunto do 
Estado aporta á Rede o 27,2% do seu territorio, e a Comisión Europea solicitou a súa ampliación. 

A isto hai que engadir dúas circunstancias: 

• Non existe en Galicia ningún espazo clasificado como Reserva Natural.T 
• O Plan Director Da Rede Natura 2000 aprobado o 31 de marzo de 2014 establece nos seus artigos 

16 a 18 a seguinte Zonificación das ZEC e das ZEPA: 
Superficie RN Zona 1 

Protección 
RN Zona 2 

Conservación 
RN Zona 3 
Uso Xeral 

RN 2000 
total (*) 

Galicia 
total (*) 

ha 102 721 263 310,2 23 535,7 389 565,9 3 354 355,5  

% da RN 2000 26,37 67,59 6,04 - - 

% de Galicia 3,06 7,85 0,7 11,61 - 

(*) Medio terrestre e medio mariño próximo á costa ata a cota batimétrica de 100 m. 
 
A descrición de cada zona é a seguinte: 
 

Plan Director Da Rede Natura 2000 de Galicia - 2012 

 Artigo 16. Zona 1: Área de Protección (Usos tradicionais compatibles) 
A Área de Protección estrutúrase sobre territorios cun valor de conservación moi alto, constituídos por unha 
porción significativa de hábitats prioritarios ou hábitats de interese comunitario ou ben de núcleos poboacionais e 
hábitats de especies de interese para a conservación (especies dos anexos II e IV da Directiva 92/43/CEE, especies 
de aves migratorias e aves do anexo I da Directiva 2009/147/CE, especies incluídas no Catálogo español de 
especies ameazadas e no Catálogo galego de especies ameazadas). 

A configuración destas zonas e, consecuentemente, a súa biodiversidade, está ligada ao mantemento dos usos 
tradicionais compatibles que posúen un elevado grao de compatibilidade co mantemento dos compoñentes, a 
estrutura e o funcionamento dos ecosistemas. 
 
Artigo 17. Zona 2: Área de Conservación (Aproveitamento ordenado dos recursos naturais) 

A Área de Conservación inclúe territorios cun valor de conservación alto e medio, cunha porción variable de 
hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE, cunha elevada naturalidade e diversidade, que mostran, xeralmente, 
unha maior representación territorial dos hábitats de interese comunitario fronte aos de carácter prioritario, ou 
ben, unha porción significativa das áreas prioritarias das especies silvestres de flora e fauna de interese para a 
conservación. Diferéncianse, non obstante, porque estas unidades se integran nun territorio cun nivel importante 
de humanización, no cal existe unha porción tamén significativa de hábitats de interese comunitario, cuxa 
composición, estrutura e dinámica está intimamente ligada ao mantemento dos sistemas de aproveitamento 
tradicional. 

Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo unha mingua ou diminución do 
estado de conservación dos hábitats e das poboacións de especies de flora e fauna de interese para a 
conservación, co obxectivo fundamental de conseguir o aproveitamento ordenado dos recursos naturais. 
 
Artigo 18. Zona 3: Área de Uso Xeral (Asentamentos e núcleos rurais) 

A Área de Uso Xeral abrangue territorios cun valor de conservación medio ou baixo nos cales predominan os 
medios seminaturais cunha reducida naturalidade e medios sinantrópicos desvinculados, na maioría dos casos, 
dos sistemas de explotación tradicional dos recursos naturais. Inclúense tamén dentro desta zona as áreas cun 
importante nivel de urbanización, así como grandes áreas destinadas ao uso público. A xestión destas zonas debe 
orientarse a evitar a fragmentación e o illamento das zonas de maior valor. 
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Na Zona 3 inclúense os asentamentos e núcleos rurais que teñan a dita condición conforme a normativa estatal e 
autonómica en materia de ordenación do territorio e urbanismo. 

Así mesmo, tamén abrangue as zonas de dominio público das infraestruturas de comunicación de titularidade 
estatal, autonómica, provincial ou local. 

En consecuencia, na planificación de cada espazo protexido, a Zona 3 debe ser capaz de absorber a maior parte 
das actividades de carácter recreativo, co fin de reducir a presión destas sobre as áreas que posúen hábitats ou 
especies cunha elevada fraxilidade. 

 
Deste xeito, a verdadeira Área de Protección que outorga a Rede Natura é a Zona 1, que abrangue tan só o 
3,06 % do territorio de Galicia. A Zona 2 se vincula con actividades de explotación tradicionais, pero admite 
actividades non tradicionais reguladas. A Zona 3 admite actividades de explotación non tradicionais e 
infraestruturas e, así tratada, semella máis ben unha Zona Periférica de Protección das que establece a Lei 
do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, e que non forman parte real da Rede Natura:  

Lei (estatal) 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

Artículo 38. Zonas periféricas de protección. 

En las declaraciones de los espacios naturales protegidos podrán establecerse zonas periféricas de protección 
destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior. Cuando proceda, en la propia 
norma de creación, se establecerán las limitaciones necesarias. 

Alén de moi escasa, a Rede Natura galega está moi desequilibrada entre provincias. Sorprende o seu escaso 
desenvolvemento na Coruña e Pontevedra. Os estudos realizados polo IBADER amosan que a provincia de 
Lugo presenta o maior número de hábitats de interese comunitario de entre as 4 provincias, o que pode 
explicar a seu peso relativo, pero Ourense é a provincia co menor número de hábitats no territorio galego, 
e é a que aporta máis porcentaxe do seu territorio á Rede. 
 
 
2. A ampliación proposta pola Xunta de Galicia en 2012 para a Rede Natura 2000 era insuficiente, e nin 

sequera se levou a cabo. 
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Coa ampliación proposta e non realizada, a Rede Natura non acadaría máis que o 12,60 % da superficie de 
Galicia (o 9% do territorio da Coruña, o 20,5% do de Lugo, o 19,2% do de Ourense, e o 8% do de 
Pontevedra). E a totalidade da Rede Galega de Espazos Protexidos, un 13,20%. 

A ampliación, de realizarse, seguiría situando a Galicia moi por debaixo do conxunto do estado, e mantería  
o desequilibrio entre provincias, se ben se invirtiría a situación entre Lugo e Ourense, e entre Coruña a 
Pontevedra, en porcentaxe de territorio aportado. 

A proposta de 2012 xustificaba a ampliación indicando que, con ela, Galicia superaría a 12 países da UE, 
entre eles, Dinamarca, Paises Baixos e Bélxica, en territorio aportado á Rede Natura. Pero a Península 
Ibérica caracterízase pola súa rica biodiversidade e pola presenza de multitude de hábitats únicos e 
exclusivos de Europa. E os países citados están extensamente artificializados e non se caracterizan 
precisamente por presentar unha ampla diversidade de hábitats e especies endémicas. Utilizalos como 
referencia reflicte a ínfima porcentaxe de territorio protexido que se propoñía no documento. 

Consideramos que, dado o valor ambiental do territorio galego, a superficie dos espazos naturais 
protexidos en Galicia debería superar a media estatal, e acadar alomenos un terzo (33,33 %) da súa 
superficie terrestre continental. Supoñemos que os espazos mariños protexidos baixo competencia galega 
e estatal deberían acadar unha extensión parella respecto da plataforma continental. 

Isto representa 2,53 veces a superficie actual da Rede Natura galega. O equivalente teórico nas catro 
provincias sería 5,19 veces a superficie actual na Coruña, 1,9 veces en Lugo, 1,78 veces en Ourense e 4,76 
veces en Pontevedra. Pero a distribución real deste aumento debería ser ponderada e adaptada aos 
hábitats existentes no territorio de cada provincia. 

Non se trata dun aumento desmesurado. Trátase de que o nivel de protección actual é desmesurada-
mente baixo. Á luz destes datos, a proposta da Dirección Xeral de Conservación da Natureza de 2012 é  tan 
escasa que resulta incomprensible. 

Incluso contando con que a protección dos espazos naturais do territorio galego se acadaría pola suma da 
Rede Natura 2000 e os restantes espazos da Rede Galega de Espazos Protexidos, insistimos en que o 
conxunto debería acadar, como mínimo, un terzo do territorio. Lembremos que a media do conxunto do 
estado, cunha inferior riqueza en hábitats, acada o 27,2 %.  

E pensamos que habería que facer o propio coas áreas mariñas segundo a súa riqueza biolóxica. 

Pero para isto é necesaria unha conciencia clara do valor do medio como soporte de toda vida, como 
vínculo identitario, como legado interxeracional, como fonte de emprego sustentable e como inversión 
vital, cultural e socioeconómica a corto, medio e longo prazo. 
 
 
3. A ampliación da Rede Galega de Espazos Protexidos debe incluir a superficie do Rexistro Xeral de 

Espazos Naturais de Galicia de 1991 

A ampliación debe contar coa superficie incluída no Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia, que 
contén hábitats de interese comunitario, e cuxos espazos contan dende 1991 cunha protección legal que 
prohíbe neles todo tipo de edificación, permitindo só a “explotación racional dos recursos vinculados ao 
medio que non atente contra os valores esenciais que se protexen”. 

A historia do Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia 

En 1989 aparece a lei estatal 4/89, do 27 de marzo, sobre conservación dos espazos naturais da flora e 
fauna silvestre. Esta lei, segundo o seu preámbulo, tenta establecer as medidas necesarias para garantir a 
conservación  

“... atendiendo preferentemente a la preservación de los hábitat, y se trasponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre protección de la fauna y de la flora”. 



A Terra Non Se Vende  -  Galiza Non Se Vende  -  A Ría Non Se Vende 
Salvemos Monteferro  -  Colectivo Ecoloxista Luita Verde  -  Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo 

 
 
 

Antep. Lei Patrimonio Natural GZ 35 de 42 2017.03.16 

Como aplicación en Galicia aparece o decreto 82/1989 do 11 de maio, que regula a figura de espazo natural 
en réxime de protección xeral. Este decreto é emitido pola Consellería de Agricultura da Xunta de González 
Laxe e crea o Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia. 

Coa publicación da Orde do 3 de abril de 1991, a Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
(José Cuiña) disponse a entrada en vigor dos proxectos de revisión das Normas Complementarias e 
Subsidiarias de planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. Estas normas entraron 
en vigor segundo resolución desa consellería do 10 de xaneiro de 1990 e foron publicadas nos DOG núm. 13, 
15, 16, 17, 18, e 20, do 18, 22, 23, 24, 25, 26, e 29 de xaneiro respectivamente, e incluían a definición, 
cartografía e normativa dos espazos naturais protexidos pertencentes ao Rexistro Xeral de Espazos Naturais 
de Galicia. O artigo 28 desas normas determina os usos prohibidos e permitidos nos espazos naturais: 

“No ámbito de aplicación desta norma non se autorizará a construción de ningunha clase de edificación, 
permitíndose a explotación racional dos recursos vinculados ao medio que non atente contra os valores 
esenciais que se protexen”. 

A creación da Rede Natura 2000 e o sorprendente abandono oficioso, que non derrogación, do RXENG 

A Rede Natura 2000 é creada segundo a directiva 92/42/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa  á 
conservación dos hábitats naturais de fauna e flora silvestre (Directiva Hábitats). Pola súa proximidade no 
tempo, os traballos de definición dos espazos incluídos no Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia 
tiveron que ter forzosamente en conta os criterios de selección aportados pola Directiva Hábitats. A lei 
9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, (Manuel Fraga), articula de xeito novo os espazos 
naturais, creando a Rede Galega de espazos protexidos, partindo de cero e sen definir qué sucede co 
antigo Rexistro.  

A Resolución do 30 de abril de 2004, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Diario Oficial de 
Galicia número 95, do 19 de maio) dispón a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da cartografía onde se 
recollen os límites dos 73 espazos naturais declarados zonas de especial protección dos valores naturais 
polo Decreto 72/2004, do 2 de abril (Diario Oficial de Galicia número 69, do 12 de abril). Neste decreto 
aparece a proposta de LICs e ZEPAs para formar parte da Rede Natura 2000, declara estes mesmos espazos 
como Zonas de especial protección dos valores naturais ZEPVN e os fai entrar na Rede Galega de Espazos 
Protexidos. Pero non aparece por ningures o Rexistro nin os espazos nel citados. 

Coa Decisión da Comisión de 7 de decembro de 2004 (DOCE L387 de 29/12/2004), a Comisión Europea 
aproba os LICs e ZEPAs propostos, que entran a formar parte da Rede Natura 2000. 

A evolución e a situación actual dos espazos do Rexistro 
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A día de hoxe, tanto os espazos do Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia como os da Rede Galega de 
espazos protexidos atópanse nun estado moito máis degradado que no momento da súa declaración. 
Existía un prazo máximo de seis anos para a implementación de plans reitores que dirixiran a conservación 
dos espazos e os seus valores naturais e  así acadar a consideración de ZEC (Zona Especial de Conservación). 
Este paso tardou case 12 anos en darse. Durante todo este tempo non se aplicou, e ainda agora non se 
aplica, o principio de precaución ante actividades humanas que están deteriorando, nalgúns casos moi 
gravemente, o estado natural nas zonas que nominalmente se pretende protexer. 

Sen embargo, a maioría das áreas do Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia excluídas da Rede Natura 
seguen existindo e mantendo a calidade ambiental necesaria para ser incluídas na ampliación dos espazos 
da Rede Natura xa existentes, ou como novas incorporacións. O Suido, a serra da Groba e o Argallo, os 
Montes do Morrazo ou a Carballeira de Coiro son exemplos de zonas nas que existen hábitats de interese 
comunitario e hábitats considerados como prioritarios, e que deben formar parte da Rede Natura para non 
hipotecar ecolóxicamente o porvir dunha parte importante do patrimonio natural galego, e para non 
deixalo nas gadoupas da especulación urbanística e industrial. De feito, pódese analizar zona por zona os 
porqués da non inclusión destes espazos na Rede Natura, e atópanse claros e demostrables intereses 
especulativos: canteiras, parques eólicos, piscifactorías, urbanización do litoral. 

Os espazos do Rexistro Xeral de Espazos Naturais de Galicia son necesarios, pero non son suficientes para 
completar a Rede de Espazos Protexidos que Galicia necesita. 

A superficie aportada polo Rexistro Galego de Espazos Protexidos é necesaria para ampliar a Rede Natura e, 
con ela, a Rede Galega de Espazos Protexidos. Pero non é suficiente para acadar a protección dun terzo do 
territorio galego que consideramos necesaria. 

 
 
4. A Rede Galega de Espazos Protexidos non constitúe unha verdadeira rede, pois carece de corredores 

ecolóxicos  que deberían ser, á súa vez, Espazos Protexidos. 

É preciso desenvolver ou restablecer axeitadamente os corredores ecolóxicos, tal e como se recolle no 
apartado 7.2.2. das Directrices de Ordenación do Territorio, tento en conta os cursos fluviais, as áreas de 
montaña e outros posibles elementos lineais que sirvan de enlace entre diferentes formacións ecolóxicas, e 
que han de seren clasificados, tamén, como espazos protexidos. 

No texto da proposta de 2012 citábase o concepto "corredor" unicamente en catro ocasións, facendo 
referencia en exclusiva a cursos fluviais. A figura 26 permitía constatar o escaso desenvolvemento dos 
corredores ecolóxicos na proposta de 2012. A situación actual é igual ou peor. A ausenza de corredores 
mantén os problemas de fragmentación dos hábitats, e segue poñendo en risco a súa conectividade 
ecolóxica e, polo tanto, a súa viabilidade biolóxica. 

Para que a Rede Natura e a RGEP sexan realmente coherentes na Galiza, e como o seu proprio nome indica, 
debería facerse un esforzo adicional na procura de intercomunicar cada un dos Espazos ao amparo do 
artigo 10 da Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio. 

Entendemos que, para acadar ese fin, non debería ser necesario que os elementos do territorio tivesen que 
albergar necesariamente algún tipo de hábitat de interese comunitario, pois abondaría con que cumprisen 
o obxectivo de facilitar a migración, a distribución xeográfica e o intercambio xenético das especies 
silvestres. 
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ANEXO II 

REXISTRO XERAL DE ESPAZOS NATURAIS DE GALICIA 

Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais 

 

LOCALIZACION DE ESPAZOS NATURAIS: A CORUÑA (51)  

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/  
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/C
OREN040.JPG  
 

LOCALIZACION DE ESPACIOS NATURAIS.  
 
MONTE E LAGOA DE LOURO. 
BALDAIO. 
LAGOA DE SOBRADO. 
SERRA DA CAPELADA. 
LAGUNA E DUNAS DE TRABA. 
CADOIRO DO XALLAS. 
FOZ DO ULLA. 
A CUROTIÑA. 
CABO VILAN. 
LAGOA E AREAL DE VALDOVIÑO. 
 
ILLAS SISARGAS. 
CABO PRIOR. 
PUNTA HERMINIA. 
PUNTA LANGOSTEIRA. 
CABO SANTO ADRIAN. 
PUNTA DO RONCUDO. 
CABO TOURIÑAN. 
CABO FISTERRA. 
PUNTA DOS REMEDIOS. 
CABO CORRUBEDO. 
 
ILLAS AGUILLONS. 
ILLA GABEIRA. 
ILLA SANTA COMBA. 
ILLAS HERBOSA-GABEIRAS. 
ILLAS MIRANDAS. 
ILLA CARBOEIRA. 
ILLA DA MAROLA. 
ILLA DE SAN PEDRO DE VISMA. 
ILLA DA REDONDA. 
ILLA DO RONCUDO. 

 
 
ILLA DA ESTRELA. 
ILLA CENTOLO DE FISTERRA. 
ILLA DA CREBA. 
ILLA SAGRES. 
ILLAS CEBOLEIRO E CARREIRO. 
ILLAS SALVOA, NORO, HERBOSA, VIONTA. 
ILLA DA RUA. 
ILLA VILAN DE FORA. 
ESTACA DE BARES. 
ESTEIRO DO SOR. 
 
RIAS DE ORTIGUEIRA E LADRIDO. 
MARIÑAS DE BETANZOS. 
CORRUBEDO. 
MONTE DO PINDO. 
VAL INFERIOR DO EUME. 
MARIÑAS DE CALDEBARCOS E PRAIAS DE CARNOTA. 
ENSENADA DE INSUA. 
PUNTA CANDELARIA. 
PUNTA COTELADA. 
RIBEIRA DO DUBRA. 
 
PUNTA SEIXO BRANCO.  

 
 
LOCALIZACION DE ESPAZOS NATURAIS: LUGO (26) 

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/  
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LU

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN040.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN040.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN040.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN002.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN003.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN004.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN005.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN006.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN007.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN008.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN009.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN010.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN011.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN012.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN014.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN015.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN016.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN017.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN018.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN019.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN020.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN021.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN022.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN023.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN024.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN025.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN026.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN027.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN028.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN029.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN030.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN031.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN032.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN033.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN034.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN035.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN036.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN037.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN038.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN039.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN041.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN042.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN043.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN044.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN045.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN046.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN047.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN048.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN049.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN050.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN051.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN052.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/COREN053.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN001.JPG
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GEN001.JPG  
 

LOCALIZACION DE ESPACIOS NATURAIS. 
 
CANON DO SIL. 
CHARCA DE PUMAR. 
LAGOA DE COSPEITO E ESPIÑEIRA. 
RIA DE RIBADEO. 
MONTEFURADO. 
SERRA DO XISTRAL E DO CADRAMON. 
ESTEIRO DO SOR. 
OS ANCARES. 
ILLA DE SARON. 
ILLA COELLEIRA. 
 
MONTE AGUIEIRA. 
A PITINIDOIRA. 
FRAGA DE CARBALLIDO. 
O COUREL. 
FRAGA DA MARRONDA. 
COVAS DO REI CINTOLO. 
ILLA DOS FARALLONS. 
ILLA DE NETOS. 
ILLA GABEIRA E INSUA DA AREA. 
ILLA PANCA. 
 
ILLA INSUELA. 
SOUTO DE RETORTA. 
CARBALLEIRA DE CARTELOS. 
FOZ DO BUBAL. 
ACIÑEIRAL DE CRUZUL. 
FRAGA DE SAN XES.  
 

 

 
 
LOCALIZACION DE ESPAZOS NATURAIS: OURENSE (21) 

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/  
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/O
UREN001.JPG  
 

LOCALIZACION DE ESPACIOS NATURAIS. 
 
SERRA DE XURES. 
CANON DO SIL. 
ENCORO DE SAN MARTIÑO. 
VEIGA DE LIMA. 
VEIGA DE PONTE LIÑARES. 
ENCORO DAS CONCHAS. 
SERRA DO SUIDO. 
RIBEIRAS DO MIÑO. 

http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN002.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN003.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN004.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN005.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN006.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN007.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN008.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN009.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN010.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN011.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN012.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN013.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN014.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN015.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN016.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN017.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN018.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN019.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN020.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN021.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN022.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN023.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN024.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN025.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN026.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/LUGEN027.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN001.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN002.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN003.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN004.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN005.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN006.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN007.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN008.JPG
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/documentos/urbanismo/GALICIA/documents/OUREN009.JPG
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RIO NAVEA. 
SERRA DA PENA. 
 
AS GARGANTAS DO RIO BIBEI. 
SANTO ESTEVO DE RIBAS DE SIL. 
MONTES DE PENA TREVINCA E O TEIXEDAL DE CASAIO. 
SERRA DA QUEIXA,MONTES DO INVERNADEIRO. 
PENA CORNEIRA. 
A RAÑA DE ARNADO. 
FOIO CASTAÑO. 
PAZOS DE ARENTEIRO. 
SERRAS DE CEREIXIDOS, DOS CABALOS, DA ENCIÑA DA LASTRA E MONTES DE OULEGO. 
CADOIRO DO RIO FIRVEDA. 
 
FOZ DO BUBAL.  
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LOCALIZACION DE ESPACIOS NATURAIS.  
 
ILLAS CORTEGADA, MALVEIRAS E AS BRIÑAS. 
COMPLEXO UMIA-O GROVE. 
COMPLEXO UMIA-O GROVE (BIS). 
COMPLEXO UMIA-O GROVE (TRIS). 
MAR DE SAN SIMON. 
BARRA, CABO HOME. 
PUNTA UDRA. 
SALONS DO RIO LEREZ. 
ESTEIRO DO MIÑO. 
A FOZ DO ULLA. 
 
A FOZ DO MIÑOR. 
ENCORO DE EIRAS. 
LAGOA SAGRA DE OLIVES. 
FERVENZA DO RIO TOXA. 
BICO DE CURANTES. 
MONTE ALOIA. 
COTO REDONDO. 
CARBALLEIRA DE COIRO. 
CARBALLEIRAS DO VERDUGO. 
SOBREIRAIS DO ARNEGO. 
 
SERRA DE ARGALLO. 
ILLAS CIES. 
ILLAS ONS E ONZA. 
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AS GANDARAS DE BUDIÑO. 
MONTES DO MORRAZO. 
SERRA DO SUIDO. 
SERRA DO CANDAN E ZOBRA 
PENAS DE SAN CIBRAN DE SALCEDA  
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SINATURAS 
 

Vigo, 16 de marzo de 2017 
 
 

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

 

   

 

 Terra viva e vida digna 
para tod@s 

www.galizanonsevende.org 

Terra viva e vida digna 
RCA:  ---------- 

Unha rede en defensa 
da Ría de Vigo 

www.arianonsevende.org 

 

  Asina:   

   
 
 
 
 

  

  ---------- 
D.I.  ---------- 

  

 
 

 No nome e representación de:  No seu propio nome e no nome das asociacións:  

  
Asociación de Defensa Medioambiental 

RCA:  ---------- 

 
Colectivo 

Ecoloxista 
 LUITA VERDE 

 

Plataforma en 
Defensa dos 
MONTES DO 
MORRAZO 

 

 www.salvemosmonteferro.org   https://defendeomorrazo.wordpress.com/   

 Asina:  Asina:  

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 ---------- 
D.I.  ---------- 

 ---------- 
D.I.  ---------- 

 

 

http://www.galizanonsevende.org/
http://www.arianonsevende.org/
http://www.salvemosmonteferro.org/
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