
Terra viva 
e vida digna
RCA: _______

RCA:  _______
CIF:    _______

Asociación de Defensa  Medioambiental

XUNTA DE GALICIA
Consellería de Medio Ambiente e O.T.
D.X. de Patrimonio Natural
iatlantcas@xunta.gal 
San Lázaro s/n
15781 Santago de Compostela

Documento de Alegacións  
PRUX – PNMTIAG

Ampliación (Texto Refundido)

VIGO, 7 e 15 de maio de 2018 
(inicial + ampliación)
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Solicitamos a súa admisión no procedemento.

Non varía o texto das alegacións.
Amplíase o texto da SOLICITUDE e engádese un anexo de cartografa explicatva.

ASUNTO:

• Proxecto do Decreto de Aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestón do Parque Nacional Marítmo
Terrestre das Illas Atlántcas de Galicia

ALEGANTES:

__________, con D.I. __________, actúa:
• En nome e representación da asociación A TERRA NON SE VENDE, inscrita no Rexistro Central de

Asociacións co nº __________ - Sección  1.
• No nome das Redes A Ría non Se Vende e Galiza Non Se Vende

__________, con D.I. __________, actúa :
• En nome e representación da Asociación de Defensa Medioambiental SALVEMOS MONTEFERRO, 

inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº 2006/009642 - Sección  1.

MARCO LEGAL DESTAS ALEGACIÓNS:

• Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administratvo Común das Administracións Públicas.

• Corpus lexislatvo galego, estatal e europeo aplicable en Galicia sobre partcipación cidadá, ordenación
do territorio, natureza, medio ambiente, saúde, patrimonio cultural e normatva sectorial relacionada
co asunto de referencia.

DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

__________ __________
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PERSOALIDADE XURÍDICA DOS SOLICITANTES

A TERRA NON SE VENDE

R.C.A. __________

• A TERRA NON SE VENDE é unha asociación sen ánimo de lucro.
• Foi consttuida en febreiro de 2013, e dende entón ven exercendo a súa actvidade de xeito contnuo.
• O seu ámbito de actvidade preferente, que non exclusivo, é Galicia, e así se declara nos seus estatutos.
• Os fns principais de ATNSV, segundo se establece non seus estatutos, son a  defensa do patrimonio

natural, 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  identtarios  e  universais,  e  que
preserve, coide e, no seu caso, rexenere a riqueza natural e ambiental do noso territorio. Este obxectvo
é extensivo á calquera país, sociedade e territorio aos que podamos dar o noso apoio.

SALVEMOS MONTEFERRO

R.C.A. __________

• Salvemos Monteferro é unha entdade sen ánimo de lucro. 
• Foi consttuida en maio de 2006, e dende entón ven exercendo a súa actvidade de xeito contnuo.
• O seu ámbito fundamental de actvidade é Galicia, e así fgura nos seus estatutos.
• Os seus fns, segundo se establece nos seus estatutos, son os seguintes:

a) A protección do contorno medioambiental e do seu uso para o recreo colectvo.
b) A procura do desenvolvemento sostble dos recursos naturais e o seu aproveitamento. 
c) A promoción de alternatvas que artellen unha armazón socio-económica baseada no respecto

ao medio ambiente e na conservación da nosa paisaxe.
d) O fomento da partcipación da mocidade nos valores de respecto á natureza e o estmulo 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 etnografa e o patrimonio cultural e histórico galego.
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1. A AUSENCIA DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PRUX, MOTIVO DE NULIDADE

1.1 A NECESARIA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA DO PRUX

O PRUX consttúe un elemento de ordenación e xestón territorial dos espazos protexidos que pertencen ao
Parque Nacional Marítmo Terrestre das Illas Atlántcas de Galicia, á Rede Natura 2000 galega e á Rede
Natura 2000 mariña estatal, e preténdese que unha parte das augas destes espazos se incorpore á Rede
OSPAR de Áreas Mariñas Protexidas. 

Polo tanto, existen dúas razóns que obrigan a someter o PRUX a AAE segundo a Lei 21/2013, de Avaliación
Ambiental:

• O feito de ser un instrumento de ordenación, uso e xestón territorial.

• O feito de ser un instrumento de ordenación, uso e xestón cuxas determinacións afectan a espazos
naturais protexidos.

A documentación que habería de ser sometda a información e partcipación pública nun primeiro paso de
elaboración e tramitación tña que constar de dous documentos acordes coa Lei 21/2013, de AA:

• O Borrador do PRUX.

• O Documento de Inicio Estratéxico.

Ambos documentos haberían de conter os datos necesarios (estudos, diagnose, prospectva, obxectvos e
accións previstas) co detalle sufciente para determinar o alcance da súa AAE.

A carencia de AAE impide o correcto deseño do ordenamento, da xestón e da protección do PNMTIAG. 

1.2 UNHA CUESTIÓN DE RACIONALIDADE TÉCNICA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Os plans e programas de planifcación e xestón territorial cuxo obxectvo é a protección ambiental, biolóxica,
paisaxístca e do patrimonio cultural teñen efectos ambientais signifcatvos. O obxectvo teórico é que estes
efectos sexan positvos. Pero a intención non garante a bondade do resultado.

A adecuada redacción dun plan ou programa, sexa cal for o seu obxectvo, 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 negatvos, é evidente a necesidade de avaliar os
efectos ambientais reais en cada paso do proceso de decisións que vaia confgurando a súa elaboración.

• Se  o  obxectvo  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 positvos que
se persiguen, e que se evitan ou minimizan os efectos ambientais negatvos que leva asociada case
toda acción humana sobre o medio.

É dicir: En ámbolos dous casos é necesaria a Avaliación Ambiental Estratéxica, tanto dende a racionalidade téc-
nica como dende a responsabilidade dos xestores públicos ambientais.

1.3 UNHA CUESTIÓN DE LEGALIDADE: O CAMPO DE APLICACIÓN OBRIGATORIA DA AAE

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

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

Directva 2001/42/CE. Artgo 3. Ámmbito de aplicación

1. Levarase a cabo unha avaliación medioambiental, conforme ao disposto nos artgos 4 a 9 da presente Di-
rectva, en relación cos plans e programas aos que se refren os apartados 2 e 4 que poidan ter efectos signi -
fcatvos no medio ambiente.
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Lei 21/2013 (u.m. 2017.05.15). Artgo 1. Obxecto e fnalidade.

1. Esta lei establece as bases que deben rexir a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que
poidan tener efectos signifcatvos 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 signifcatvos sobre o medio ambiente ...

2) A necesidade de avaliación dos efectos ambientais positvos e negatvos.

Directva 2001/42/CE, Anexo I. Inoormación- o).
Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental, Anexo IV. Contdo.- 6
Os  probables  efectos  signifcatvos  no  medio  ambiente,  incluidos  aspectos  como  a  biodiversidade,  a
poboación, a saúde humana, a fauna, a fora, a terra, a auga, o ár, os factores climátcos, a súa incidencia
no cambio climátco, en partcular 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,
acumulatvos, sinérxicos, a corto, medio e longo prazo, permanentes e temporais, positvos e negatvos.

3) Os plans e programas involucrados, o marco que defnen e os proxectos contemplados

(a) A Lei 21/2013 especifca que o Plan ou Programa non é executable directamente, senón por medio de
proxectos. Isto é una defnición correcta, pero incompleta, dun concepto tan amplo. No marco defnido por
todo Plan de conservación hai dous tpos de proxectos:

• Os que desenvolven as determinacións do Plan ou Programa (por exemplo: medidas e proxectos de
conservación ou rexeneración dos valores naturais e paisaxístcos). 

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

(b) A Directva e a Lei contemplan plans e programas que establecen un marco para a autorización futura de
proxectos refridos a unha serie de actvidades relacionadas co territorio: ordenación, ocupación e uso
do territorio e aproveitamento de recursos naturais. 

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

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

4) A obriga de AAE dos plans e programas que poidan afectar directa ou indirectamente a Espazos
Naturais protexidos

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (u.m. 2017.05.15)
Artculo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1.  Serán  objeto  de  una  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria  los  planes  y  programas,  así  como  sus
modifcaciones,  que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y aprobación
venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de
Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:

a)  Establezcan el  marco para la  futura autorización  de  proyectos  legalmente  sometdos a evaluación  de
impacto ambiental y se referan a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería,
industria,  transporte,  gestón  de  residuos,  gestón  de  recursos  hídricos,  ocupación  del  dominio  público
marítmo  terrestre,  utlización  del  medio  marino,  telecomunicaciones,  turismo,  ordenación  del  territorio
urbano y rural, o del uso del suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Aleg PRUX-PNMTIAG 2018 5 de 28 2018.05.07 e 05.15



A Terra Non Se Vende Documento de Alegacións Salvemos Monteferro

Lei 42-2007, de 13 de diciembre (u.m. 2015.09.22), del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
Artculo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
1. Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el
ámbito de sus respectvas competencias, fjarán las medidas de conservación necesarias, que respondan a las
exigencias ecológicas de los tpos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas ... 
... ... ...
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestón del lugar, o sin ser necesario
para la  misma,  pueda afectar  de  forma apreciable  a las  especies  o  hábitats  de  los  citados  espacios,  ya sea
individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes,  programas  o  proyectos,  se  someterá  a  una  adecuada
evaluación de sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación,
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas
por las comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetvos de conservación de dicho espacio.
A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el
apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos sólo podrán
manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del
espacio en cuestón y, si procede, tras haberlo sometdo a información pública. Los criterios para la determinación
de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fjados mediante orden del Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (u.m. 2017.05.15)
Artculo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

… … ...
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el informe
de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplifcada:
… … ...
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de oorma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

ANEXO III. Criterios mencionados en el artculo 47.5 para determinar si un proyecto del anexo II debe someterse 
a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográfcas que puedan verse 
afectadas por los proyectos deberá considerarse teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en partcular:

c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atención a las áreas siguientes:
4.º Reservas naturales y parques.
5.º Ámreas clasifcadas o protegidas por la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas; 
lugares Red Natura 2000.
8.º Paisajes con signifcación histórica, cultural y/o arqueológica.

DECRETO  37/2014,  do  27  de  marzo,  polo  que  se  declaran  zonas  especiais  de  conservación  os  lugares  de
importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.
CAPÍTULO II. Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia

Artgo 28. Avaliación ambiental

1. Conforme o establecido no artgo 4 deste decreto, a avaliación ambiental de plans, programas e proxectos 
que afecten os espazos protexidos incluídos no ámbito de aplicación do Plan director da Rede Natura 2000 
estará regulada pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de impacto ambiental, ou norma que a substtúa.

2. Co obxecto de garantr o axeitado cumprimento do artgo 7.2.b) da Lei 21/2013, do 9  de decembro, a
promoción  de  calquera  proxecto  no  ámbito  deste  decreto  deberá  incluír  a  consulta  previa  ao  órgano
ambiental competente en avaliación ambiental de cara a determinar se existe aoección apreciable directa ou
indirecta.
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1.4 A OBRIGA DE AAE DO PNIA, COMO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, E DO PRUX, 
COMO INSTRUMENTO DE USO E XESTIÓN DO PNIA

Como resultado de todo o exposto, proceden as seguintes conclusións:

O Parque Nacional Marítmo Terrestre das Illas Atlántcas é unha realidade fsica. Pero tamén é unha fgura
legal  e  técnica,  pois  consiste  nun  instrumento  de  ordenación  territorial.  O  PNIA establece  un  marco
territorial rexido polas determinacións de protección establecidas no seu Plan Reitor de Uso e Xestón.

O PRUX do PNIA (igual que o Plan Director da RN 2000) ten o obxectvo teórico de establecer as medidas
de  protección  e  as  actvidades de  conservación  necesarias;  promover  proxectos de  rexeneración
adecuados; autorizar proxectos de aproveitamento de recursos compatbles cos obxectvos de protección e
denegar a autorización de proxectos incompatbles.

Polo tanto,  durante  a elaboración destes  dous instrumentos,  en cada paso do proceso de decisións  é
preciso avaliar os seus eoectos ambientais positvos e negatvoss

• Os seus eoectos ambientais positvos, para comprobar se garanten a consecución dos obxectvos de
conservación, rexeneración e protección que lles encomendan as leis de  ordenación do territorio,
natureza, biodiversidade, medio ambiente, paisaxe, saúde e patrimonio etnográfco e cultural.

• Os seus posibles  eoectos ambientais  negatvos,  para comprobar se se  evitan ou minimizan os
oactores e as actvidades que poidan comprometer os obxectvos de protección.

Isto sitúa aos dous instrumentos no ámbito de aplicación da normatva europea e estatal de AAE:

• Directva 2001/42/CE, artgo 3. 
• Lei 21/2013, de AA, artgo  . 

1.5 RESULTADO: A NULIDADE DE PLENO DEREITO DUN PRUX ELABORADO SEN AAE

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (u.m. 2017.05.15)
Artculo 9. Obligaciones generales.

1. Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán someterse a
una evaluación  ambiental  antes  de  su adopción,  aprobación,  autorización,  o  bien,  si  procede,  en  el  caso  de
proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se
refere el artculo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administratvo Común.

Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y
proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley no se hayan sometdo a
evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder.
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2. CONCORRENCIA, SOLAPAMENTO E POSIBLE CONFLICTO DE XURISDICCIÓNS NOS ÁMBITOS MARIÑO
E TERRESTRE DO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA

No ámbito do PNIA concorren e incluso solápanse as xurisdiccións de varias administracións:

• PNIA: Está xestonado conxuntamente  polo Ministerio de Medio Ambiente e a Xunta de Galicia.

• ZEPA Rías Baixas de Galicia (rodea as augas do parque e penetra nas Rías de Vigo, Pontevedra e
Arousa): Está baixo a xurisdicción do Ministerio de Medio Ambiente.

• ZECs e ZEPAs da RN 2000 de GZ (arquipélagos de Cíes, Ons e Sálvora): Están baixo a xestón da Xunta
de Galicia. Estas zonas en parte insírense nos espazos marítmos e terrestres do propio PNIA e, en
parte, solápanse con eles.

• Zonas de Servizo de Auga dos Portos de Vigo, Marín-Pontevedra e Vilagarcía: Solápanse coa ZEPA
Rías Baixas, coas augas do PNIA e coas augas das ZEPAs de Cíes, Ons e Sálvora.

A concorrencia  e  o  solapamento de xurisdiccións  teñen que ser  tdos en conta  polo  PNIA,  quen debe
propiciar unha coodenación entre administracións para evitar confictos:

• Na xestón diaria do Parque.

• Na xestón de emerxencias,  sobre todo no medio mariño, tendo en conta a existencia de dous
ancoradoiros de buques de carga, como lugar de refuxio e de espera, que están situados nas augas
interiores das Illas Cíes e da Illa de Ons, e que penetran nas augas do parque (case ⅓ da superfcie
total do ancoradoiro no caso das Cíes e case ½ no caso de Ons).

Na nosa opinión, todos estes espazos deberían quedar baixo a xurisdicción coordenada do Ministerio de
Medio Ambiente e da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. 

Procede sinalar que a Zona de Servizo de Auga de cada un destes portos abarca práctcamente a totalidade
das augas de cada ría, salvo as augas dos polígonos de bateas, que foron desafectadas en Vigo e Arousa (a
modifcación do PUEP de Pontevedra tamén o prevía, pero foi anulada polo TS). Isto é un feito neocolonial,
que ten a súa orixe na primeira Lei de Portos estatal de 1880 e na zonifcación tarifaria dos portos do estado
de 198 . Pensamos que a ZSA de cada porto, de acordo co letra e o espírito da propia Lei de Portos actual,
debe cinguirse ás súas necesidades de entrada, saída, manobra, atraque e fondeo debidamente avaliadas e
demostradas. Isto debería corrixirse no momento de redactar as novas Delimitacións dos Espazos Portuarios
dos portos descritos. Falamos de novas DEUP porque son necesarias debido ás ilegalidades das actuais.

No entanto, insistmos en que o PNIA debe propiciar unha acción coordenada de todas as administracións,
tanto na xestón cotá do Parque como na xestón de emerxencias. 

Isto debería ser sencillo entre a Xunta de Galicia e o ministerio de Medio Ambiente, que xa xestonan o
Parque conxuntamente. Pero será necesario empregar bastante frmeza ante as autoridades portuarias,
ante o organismo Puertos del Estado e ante o propio Ministerio de Fomento. A experiencia mostra que
estas administracións defenden os intereses portuarios con espírito neocolonial, con talante de entdades
de dereito privado e con escasa sensibilidade ante o patrimonio natural. 

Para visualizar o aquí exposto consúltense os Anexos 1 a 6. 
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3. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES NA TRAMITACIÓN E ANÁLISE CRÍTICO DO CONTIDO DO PROXECTO

Neste  apartado  apoiamos  e  asumimos  como  propias  as  alegacións  presentadas  pola  nosa
asociación irmá VERDEGAIA, dado o seu coñecemento da realidade do PNIA, a razón das súas
crítcas e a calidade dos seus argumentos e propostas.

Dado que as oacemos nosas, reclamamos da CMAOT - DX de Patrimonio Natural que nos oaga
chegar a resposta argumentada que estas alegacións merecen.

1. Retardo na elaboración do documento:

Que o Plano Reitor de Uso e Xestón (PRUX) do Parque Nacional Marítmo-Terrestre das Illas Atlántcas de
Galicia (PNMTIAG) debía ter sido elaborado no prazo dun ano a partr da aprobación da Lei 15/2002 de 1 de
xullo pola que se declara o PNMTIAG como se recolle na disposición adicional segunda de dita lei.

Deste xeito, o PRUX xa acumula un retardo de máis de 14 anos coas consecuencias que iso ten para un 
espazo natural protexido coa fgura de protección de maior rango a nivel estatal.

A modo de exemplo,  algunhas das  actuacións levadas a cabo polo propio parque Nacional  non serían
autorizadas se este PRUX estvera aprobado en tempo e forma.

2. Existencia de dous períodos de alegacións en 2011 e 2018 para dous PRUX diferentes:

Que o feito de que o PRUX do PNMTIAG xa se sacara a exposición pública en 2011 e de que se volva sacar
outro documento na actualidade xera unha duplicación de esforzos inxustfcada e negatva para todas as
partes implicadas neste procedemento administratvo.

 

3. Incumprimento do compromiso de ter unha xuntanza previa á exposición pública do PRUX cos grupos
ecoloxistas:

Que nunha xuntanza mantda o pasado inverno con responsables  do PNMTIAG e  a  directora  Xeral  de
Patrimonio Natural na sede do Parque Nacional en Vigo sobre o documento de inicio do PRUX existu o
compromiso por parte da administración de manter unha nova xuntanza cos mesmos actores para debater
os contdos do PRUX propiamente dito previa á súa exposición pública e esta xuntanza nunca se chegou nin
a convocar.

 

4. “3.2 Diagnose. 3.2.8. Fauna. Herpetofauna”:

a) Que no tocante ós anfbios non se cita en ningún momento a importancia das poboacións vivíparas de
píntega común (Salamandra salamandra) nas illas Cíes e Ons, feito moi grave dada a súa importancia, xa
que están incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas regulado polo Decreto 88/2007 de 19 de
abril na Categoría de “En perigo de extnciónn as poboacións de Cíes e na Categoría de “Vulnerablen as de
Ons.

b) Que no tocante ós réptles non se citan algunhas das poboacións insulares de lagarto arnal  (Timon
lepidus),  escáncer común (Anguis fragilis),  lagartxa dos penedos (Podarcis guadarramae),  serpe riscada
(Rhinechis scalaris), cobra de colar (Natrix natrix) e cobra viperina (Natrix maura) que se atopan incluídas
no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de “Vulnerablen. En cambio, saliéntase o caso da
lagartxa galega (Podarcis bocagei) que conta cunha ampla distribución ó longo da xeografa galega e que
non presenta ningún tpo de ameaza.
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5. “3.2 Diagnose. 3.2.8. Fauna. Aves”:

a) Que os datos que se achegan como recentes no tocante ás colonias de aves mariñas reprodutoras,
concretamente á gaivota patamarela (Larus michahellis) e corvo mariño cristado (Phalacrocorax aristotelis),
son de 2003 e 2005 respectvamente,  feito que lles resta valor  e credibilidade debido ós cambios que
sufriron as poboacións das especies mencionadas na derradeira década.

Segundo a información do propio Parque Nacional, en 2014 había 337 parellas de corvo mariño cristado
reproducíndose nas illas Cíes mentres que en 2017 tan só 235 cun declive de máis do 30% das parellas
reprodutoras neste período.

b)  Que  non  se  achega  información  ningunha  sobre  as  poboacións  reprodutoras  de  píllara  das  dunas
(Charadrius alexandrinus) que se atopa incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de
“Vulnerablen.

c) Que se engade o mazarico curlí (Numenius arquata) na listaxe de aves reprodutoras, feito que é falso xa
que non se reproduce no espazo protexido.

 

6. “3.4 Especies de interese para a conservación”:

Que hai un erro na catalogación das poboacións insulares de píntega común (Salamandra salamandra) que
aparecen incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de “Vulnerablen feito que,
como  se  comentou  no  punto  2.  “3.2  Diagnose.  3.2.8.  Fauna.  Herpetofaunan,  non  é  certo,  xa  que  as
poboacións de Cíes están incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de “En perigo
de extnciónn.

 

7. “4.2 Previsión de usos e aproveitamentos”:

Que no referente á actvidade pesqueira e marisqueira hai que mudar “cabe esperar que se manteñan por
“ten  que  mantersen  aquela  de  carácter  artesanal,  profesional  e  sostble  na  zona  mariña  do  espazo
protexido.

 

8. “5. Zonifcación”:

a) Que é inaceptable que a zona de reserva mariña non chegue nin ó 1% da superfcie mariña do Parque
Nacional cando no borrador exposto ó público en 2011 era dun tamén ridículo 3%.

Isto choca de plano cos obxectvos 1,  2, 3,  4 e 5 do propio P.R.U.X. que se enfocan á conservación da
biodiversidade, coa Directva 92/43/CEE e coa propia idiosincrasia da zona de reserva mariña exposta no
borrador de 2011 no que se incluía nesa área unha grande diversidade de hábitats mariños catalogados na
Directva 92/43/CEE e que neste borrador retranse incomprensiblemente da zona de reserva.

b) Que é inaceptable que no tocante a hábitats terrestres nas illas de Sálvora e Ons se retren da zona de
reserva hábitats catalogados na Directva 92/43/CEE como os cants e diversos hábitats dunares ocorrendo
o mesmo que o comentado con respecto ós hábitats mariños, xa que no borrador de 2011 si se atopaban
dentro da zona de reserva e no borrador actual non se reficten chocando tamén de plano cos obxectvos 1,
2, 3, 4 e 5 do propio P.R.U.X. coa Directva 92/43/CEE.

9. “6.2.5. Promoción e difusión do Parque Nacional”:

a) Que neste apartado debe constar unha referencia á promoción do Parque Nacional fóra da época estval
para diversifcar os tempos de visita ó espazo natural ó longo do ano.
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b) Que neste apartado debe constar unha referencia a non promover o Parque Nacional como destno de
“sol e praian para o que as Rías baixas dispoñen xa de numerosos e diversos areais.

10. “6.3.1. Medidas de xestón sectoriais: Medios ecolóxicos. 5. Augas mariñas. 1. Obxectvos”:

Que para acadar o obxectvo número 1 que di “Manter, ou no seu caso, restaurar o estado ecolóxico dos
ecosistemas mariñosn é preciso a implementación de zonas de reserva mariñas ausentes neste PRUX.

 

11. “6.3.1. Medidas de xestón sectoriais: Medios ecolóxicos. 5. Paisaxe”:

a) Que no apartado de obxectvos non se cita como tal a restauración da paisaxe e si debe constar neste
apartado.

b) Que no apartado de directrices non se fai mención ó nivel de degradación da paisaxe a nivel forestal que
require a meirande parte das zonas arboradas con presenza de especies exótcas invasoras e si debe constar
neste apartado.

 

12. “6.3.2. Medidas de xestón sectoriais: Compoñentes da biodiversidade. 1. Hábitats”:

Que os Obxectvos, as Directrices e a Normatva xeral pertencente a este punto contradí a falta da existencia
de amplas zonas de reserva mariña e de zonas de reserva terrestres con hábitats catalogados na directva
92/43/CEE como se presupoñen para un espazo natural coa catalogación de Parque Nacional como é o caso.

 

13. “6.3.2.  Medidas  de  xestón  sectoriais:  Compoñentes  da  biodiversidade.  1.  Hábitats.  1.1  Hábitats
mariños”:

Que neste punto non se cita en ningún momento o impacto que xera o sector pesqueiro e marisqueiro
sobre estes hábitats.

Isto é inaceptable dado o grao de detalle co que se describen outros aspectos relatvos ás medidas de
xestón do Parque Nacional e dada a existencia de datos e estudos que constatan o elevado número de
enmalles de corvos mariños cristados (Phalacrocorax aristotelis), especie incluída no Catálogo Galego de
Especies Ameazadas na Categoría de “Vulnerablen, que se dan na contorna mariña do parque Nacional.

Como se  cita  no  punto  5. “3.2  Diagnose.  3.2.8.  Fauna.  Avesn,  segundo  información  do  propio  Parque
Nacional en 2014 había 337 parellas de corvo mariño cristado reproducíndose nas illas Cíes mentres que en
2017 tan só 235 cun declive de máis do 30% das parellas reprodutoras neste período. Boa parte deste
declive é causado por enmalles que a dirección do Parque Nacional semella non querer ver nin recoller
neste PRUX.

 

14. “6.3.2.  Medidas  de  xestón  sectoriais:  Compoñentes  da  biodiversidade.  1.  Hábitats.  1.1  Hábitats
costeiros”:

a) Que neste punto se citan hábitats catalogados como prioritarios a nivel europeo na Directva 92/43/CEE
como o caso dos hábitats dunares “Duna costeira fxa con vexetación herbácea (“dunas grisesn) (Nat-2000
2130*)n e “Dunas fxas descalcifcadas atlántcas (Nat-2000 2150*)n que aparecen en zonas das illas de Ons
e Sálvora e que neste borrador do PRUX quedan fóra da zona de reserva e que no exposto ó público en
2011 estaban dentro dese área de máxima protección. Isto incumpre a propia Directva 92/43/CEE.
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b) Que neste apartado valóranse os impactos de actuacións sobre hábitats de interese comunitario e non
sobre hábitats prioritarios, feito que desampara este tpo de hábitats que son máis sensibles e escasos cós
de interese comunitario.

 

15. “6.3.2. Medidas de xestón sectoriais: Compoñentes da biodiversidade. 2. Fauna e fora silvestre.”:

Que unha das Directrices deste apartado comenta que se evitará a desaparición de especies autóctonas no
Parque  Nacional  chega  tarde,  xa  que  dende  a  data  na  que  debería  ter  estado  publicado  o  PRUX  do
PNMTIAG  xa  levan  desaparecido  varias  especies  autóctonas  do  espazo  protexido  como  a  choia
biquivermella (Pyrrhocorax pyrrhocorax) que se extnguiu como reprodutora en Ons en 200 -2007 no único
de punto de cría coñecido da especie nas rías baixas e Alyssum gallaecicum que está extnta ou a piques de
estalo en Vionta.

Aínda que  un  dos  obxectvos  deste  apartado é  o  de restaurar  o  estado de  conservación das  especies
autóctonas, isto é moi complexo cando se dá a extnción local dunha especie dada.

 

16. “6.3.2. Medidas de xestón sectoriais: Compoñentes da biodiversidade. Especies. 2.5 Aves”:

Que no apartado “5. Actuacións que afectan de forma signifcatva o estado de conservación das especies
de interese para a conservaciónn cómpre citar os enmalles de aves mariñas como o corvo mariño cristado
(Phalacrocorax aristotelis),  especie incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de
“Vulnerablen nas zonas de alimentación da especie no espazo protexido.

 

17. “6.3.3. Medidas de xestón sectoriais: Recursos e actvidades. 1. Usos marisqueiros e pesqueiros”:

Que os Obxectvos e Directrices referidos á sostbilidade dos recursos pesqueiros e marisqueiros citados
neste punto son irreais sen unha zona de reserva mariña.

18. “6.3.3. Medidas de xestón sectoriais: Recursos e actvidades. 2. Usos agropecuarios e forestais”:

a) Que neste apartado debería facerse mención e buscar unha solución para os ungulados presentes na illa
de Sálvora que, se ben non foron introducidos para levar a cabo unha actvidade gandeira, si se levaron á illa
con fns cinexétcos e compórtanse no ecosistema da illa como grandes herbívoros que son.

b) Que neste apartado debería facerse mención ós cabalos introducidos na illa de Sálvora por parte do
propio Parque Nacional, do seu papel no ecosistema insular e das súas condicións de vida.

 

19. “6.3.3. Medidas de xestón sectoriais: Recursos e actvidades. 4. Infraestruturas e obras”:

Que este punto é unha proba máis de que o PRUX chega demasiado tarde, xa que en setembro de 2009,  
anos despois de que debera estar aprobado o PRUX segundo a Lei 15/2002 de 1 de xullo pola que se
declara  o  PNMTIAG,  como se  recolle  na  disposición  adicional  segunda  de  dita  lei,  o  Parque  Nacional
comezou unha pasarela polo medio do cordón dunar de Punta Muxieiro paralela a outra xa existente e
danando hábitats catalogados como prioritarios pola Directva 92/43/CEE.

Unicamente  as  denuncias  administratvas,  penais  e  nos  medios  de  comunicación  efectuadas  dende  o
movemento  ecoloxista  e  parte  do  profesorado  das  Universidades  de  Vigo  e  Santago  de  Compostela
lograron frear esta desfeita aínda que a día de hoxe aínda se ven os danos causados por este atropelo
ambiental no corazón do Parque Nacional promovido pola súa propia Dirección.
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20. “6.3.3.  Medidas  de  xestón  sectoriais:  Recursos  e  actvidades.  6.  Uso  público  e  actvidades
deportvas”:

a)  Que  tanto  nos  Obxectvos  como  nas  Directrices  deste  punto  non  se  fai  ningunha  mención  á
desestacionalización das visitas ó Parque Nacional polo que debe constar unha referencia á promoción do
Parque Nacional fóra da época estval para diversifcar os tempos de visita ó espazo natural ó longo do ano.

b) Que a autorización extraordinaria de actvidades deportvas na illa de Ons non é aceptable debido ó
pisoteo que ocasiona unha carreira sobre as diferentes pistas forestais polas que circula.

Unha das condicións que o propio PRUX contempla para autorizalas é que non causen afeccións á fauna e
fora silvestres mais hai que ter en conta que as pistas forestais, aínda que non son hábitats catalogados,
albergan invertebrados en tránsito dun lado a outro da pista, contan con fora que crece nalgúns dos seus
puntos como orquídeas como a Serapias lingua…

Polo  tanto,  non  se  deberían  autorizar  este  tpo  de  eventos  deportvos  que  son  incompatbles  coas
condicións que impón o propio punto onde se describen as característcas para a súa posible autorización e
cos obxectvos de conservación 1, 2, 3, 4 e 5 que posúe este PRUX.

c)  Que  no  referente  ó  transporte  colectvo  de  viaxeiros  en  navieiras  debería  especifcarse  que  se  se
incumpren reiteradamente os  acordos subscritos  nas  concesións coa administración competente traerá
consigo  en  primeiro  lugar  un  apercibimento  que  desembocará,  de  reiterar  nese  incumprimento,  na
rescisión da concesión de transporte.

De ter regulado este asunto neste sentdo evitaríanse os problemas de transporte irregular de viaxeiros
acontecidos  dende  hai  anos  ata  o  mes  de  agosto  de  2017  no  que  os  incumprimentos  por  parte  das
empresas navieiras sobrepasaron a cota de visitantes co impacto ambiental e os riscos que isto implicou.

Unha vez máis, obsérvase como o retardo na elaboración do PRUX do Parque nacional ocasionou graves
problemas neste espazo natural protexido.

d)  Que  neste  apartado cómpre  regular  o  voado de  drons  na  superfcie  mariña  e  terrestre  do  Parque
Nacional debido ó impacto que poden ocasionar sobre a fauna do espazo natural.

e) Que con respecto ós fondeos de embarcacións nas illas Cíes volve demostrarse que este PRUX chega
demasiado tarde, xa que se establece un número máximo de 125 embarcacións repartdas en tres zonas
mentres que en numerosas ocasións se teñen excedido as 100 embarcacións tan só fronte á praia de Rodas.

f) Que con respecto ó establecemento de cotas de visitantes en tempada alta na illa de Ons, a capacidade
de carga ecolóxica das praias desta illa ascende a 89  persoas/día mentres que a cota de visitantes/día á illa
establecida neste PRUX ascende a un máximo de 1.800 persoas/día. Aínda así, segundo o propio estudo de
capacidade de carga realizado pola administración competente, só se pode superar a capacidade de carga
ecolóxica citada sempre que unha de cada dúas persoas que visite a illa vaia ás praias simultaneamente.

Este argumento é inválido xa que non garante a debida conservación destes ecosistemas costeiros que
albergan hábitats catalogados como prioritarios na Directva 92/43/CEE xa que a maior parte dos visitantes
desta illa durante o verán concéntranse nos areais.

Por este motvo a cota establecida para a illa de Ons en tempada alta debe ser máis baixa e rondar os 1.200
visitantes/día de cara a garantr a debida conservación dos valores ambientais presentes nela.

 

21. “6.4. Normatva zonal.”:

a) Que cómpre defnir mellor os criterios polos que se escolleron cada unha das áreas indicando para cada
caso concreto os valores naturais protexidos, e explicar con que criterios por exemplo, unhas zonas foron
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defnidas como “reservan e outras como “zonas de uso restrinxidon cando o ben que se debe protexer é o
mesmo en ambas as dúas.

Ademais, atopamos que a proporción de zonas de reserva está moi limitada e atendendo a criterios de
protección ambiental deberían ser moito máis amplas.

b)  Que  en  cada  apartado  deste  punto  debe  existr  un  conxunto  de  usos  permitdos,  autorizables  e
prohibidos claros e concretos para evitar posibles impactos no medio natural do espazo protexido.

 

22. “6.4. Normatva zonal. 1. Zona de Reserva (PNIA-1)”:

a) Que, como se argumentou no apartado 5. Zonifcación, é inaceptable que a zona de reserva mariña non
chegue nin ó 1% da superfcie mariña do Parque Nacional cando no borrador exposto ó público en 2011 era
dun tamén ridículo 3%. Debe ser moito máis ampla.

O feito de que só dous arquipélagos posúan zona de reserva mariña e que os valores naturais mariños foran
os que promoveron a declaración deste Parque Nacional fai esta zonifcación máis neglixente e é máis grave.

Ademais, isto choca de plano cos obxectvos 1, 2, 3, 4 e 5 do propio PRUX que se enfocan á conservación da
biodiversidade, coa Directva 92/43/CEE e coa propia idiosincrasia da zona de reserva mariña exposta no
borrador de 2011 no que se incluía nesa área unha grande diversidade de hábitats mariños catalogados na
Directva 92/43/CEE e que neste borrador se retran incomprensiblemente da zona de reserva.

Tamén  cómpre  comentar  que  todas  as  zonas  de  alimentación  grupal  do  corvo  mariño  cristado
(Phalacrocorax aristotelis)  nas  que se  poden xuntar centos  de individuos quedan excluídas  da zona de
reserva mariña recollida neste PRUX a pesar de ser unha especie incluída no Catálogo Galego de Especies
Ameazadas na Categoría de “Vulnerablen e que está a sufrir un importante declive en determinadas áreas
de cría do Parque Nacional. Isto xera un risco de enmalles moi elevado e consttúe un claro exemplo de
como este PRUX presenta uns obxectvos que incumpre ó zonifcar deste xeito tan irresponsable.

b) Que, como se argumentou tamén no apartado 5. Zonifcación, é inaceptable que no tocante a hábitats
terrestres  nas  illas  de  Sálvora  e  Ons  se  retren  da  zona  de  reserva  hábitats  catalogados  na  Directva
92/43/CEE como os cants e diversos hábitats dunares ocorrendo o mesmo que o comentado con respecto
ós hábitats mariños xa que no borrador de 2011 si se atopaban dentro da zona de reserva e no borrador
actual  non se  reficten chocando tamén de plano cos obxectvos 1,  2,  3,  4  e  5  do propio P.R.U.X.  coa
Directva 92/43/CEE.

c) Que a exclusión das áreas de reserva que se caeron do PRUX de 2011 sumado á xa escasa superfcie
mariña proposta daquela no PRUX contradín absolutamente os Obxectvos, as Directrices e a Normatva
Xeral deste apartado, feito absolutamente inxustfcado e inaceptable.

 

23. “6.4. Normatva zonal. 2. Zona de Uso Restrinxido (PNIA-2)”:

Que, como se comenta no punto 13. “ .3.2. Medidas de xestón sectoriais: Compoñentes da biodiversidade.
1. Hábitats. 1.1 Hábitats mariñosn, neste punto non se cita en ningún momento o impacto que xera o sector
pesqueiro e marisqueiro sobre os hábitats e as especies mariñas catalogadas.

Isto é inaceptable dado o grao de detalle co que se describen outros aspectos e dada a existencia de datos e
estudos  que  constatan  o  elevado  número  de  enmalles  de  corvos  mariños  cristados  (Phalacrocorax
aristotelis), especie incluída no Catálogo Galego de Especies Ameazadas na Categoría de “Vulnerablen, que
se dan na contorna mariña do parque Nacional.

Como se  cita  no  punto  5. “3.2  Diagnose.  3.2.8.  Fauna.  Avesn,  segundo  información  do  propio  Parque
Nacional en 2014 había 337 parellas de corvo mariño cristado reproducíndose nas illas Cíes mentres que en
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2017 tan só 235 cun declive de máis do 30 % das parellas reprodutoras neste período. Boa parte deste
declive é causado por enmalles que a dirección do Parque Nacional  defnitvamente non quere ver nin
recoller neste PRUX.

24. “6.4. Normatva zonal. 6. Usos pesqueiros e marisqueiros”:

Que os usos e actvidades permitdos para as zonas de uso restrinxido son incongruentes, xa que non se
pode levar a cabo a actvidade pesqueira actual no Parque Nacional nun lugar ó mesmo tempo que se
garante a conservación dos importantes valores naturais que alberga.

25. “Programa de actuacións. Programa de conservación da biodiversidade e da paisaxe”:

Que neste programa se volve obviar a poboación de ungulados introducidos na illa de Sálvora a pesar de se
ter realizado un estudo sobre este tema presentado na xuntanza do Padroado do Parque Nacional do 23 de
outubro de 2014.
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4. AS ALGAS PARDAS E OS FONDOS DE MAËRL 

Dada a práctca inexistencia dos obrigados espazos de Reserva Mariña na planifcación e xestón do PNIA
queremos completar o extenso punto 3 anterior con esta aportación.

Fonte: Os fondos mariños de maërl do Parque Nacional das Illas Atlántcas. Distribución, abundancia e fora
asociada. V. Peña & I. Bárbara.  Departamento de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de
Ciencias. Universidade de A Coruña. 15071 A Coruña (Recibido, setembro de 2006. Aceptado, outubro de 2006).

Resumo

É necesario que se determinen e cataloguen de xeito fdedigno as zonas nas que se ubican os bosques
de algas pardas e os fondos de Maërl, e que sexa prohibida, de xeito categórico, calquera actvidade
-salvo a cientfca- nestas zonas, incluido un perímetro de 100 metros no arredor das mesmas, tendo en
conta a súa importancia biolóxica.

NOTAS:

Deben salientarse os  bosques de grandes algas pardas, por seren consideradas unha das comunidades do
litoral peninsular cunha meirande riqueza específca (Vilas et al.,  2006). Isto débese, entre outras razóns, ás
algas que compoñen maioritariamente este ecosistema, que son de grande talla, chegando a superar os  2
metros,  e  permanecen  fortemente  fxadas  ao  sustrato  infralitoral,  no  que  se  refuxian  multtude  de
organismos.

Outras formacións de grande valor ambiental  que foron desenvolvéndose no  Parque son os  fondos de
Maërl,  comunidades  mariñas  consttuidas  fundamentalmente  por  algas  vermellas  coralináceas
submareais, normalmente non xeniculadas (Birket et al., 1998). A súa importancia ecolóxica reside na alta
diversidade de fauna e fora que abeira, e ao grande número de nichos ecolóxicos que xera a súa  estrutura
tridimensional (Barberá et al.,  2003). No estudo de  Peña & Bárbara do  2006 estmouse a existencia no
Parque  Nacionbal dunha superfcie de 2,3 Km2 de maërl. 

Pero dende 2003 o laboratorio de Algas Mariñas da Universidade coruñesa seguiu estudando o maërl na
costa galega para mellorar o coñecemento desta comunidade e avaliar os impactos que causa a perda
destes fondos. Para estudar a distribución dos fondos submarinos de maërl  recolléronse máis de 1.100
mostras ao longo da costa, e xerouse una base de datos segundo a que o número de bancos de maërl
detectados pasou de  67, segundo as referencias previas (Peña&Bárbara 2006, 2007) a  108 no ano 2010,
sobre unha superfcie total de 23,45 km2. 

A comunidade maërl está presente en todas as Rías Baixas. Nos datos de 2010 a Ría de Vigo fguraba con 18
bancos sobre unha superfcie de 4,3 km2. Detectáronse pequenas poboacións na Ría de Aldán e na do Ferrol
(3 bancos en cada unha). A Ría de Pontevedra, na que inicialmente se detectaran   bancos, fguraba, tras o
estudo, con 29, sobre unha superfcie de 3 km2. 

O equipo tamén realizou estudios de seguimento simultáneos nos bancos das rías de Arousa, Pontevedra e
Vigo. As áreas foron revisadas cada 90 días. O maërl galego aparece asociado a áreas de ría, en fondos de
cascallo e de area, e tamén en fondos lamacentos.
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5. CONCLUSIÓN: UN PROXECTO INASUMIBLE COMO PRUX DO PNMTIAG 

Á vista de todo o exposto, o documento presentado por esa Dirección Xeral como Proxecto do Plan Reitor
de  Uso  e  Xestón  do  Parque  Nacional  marítmo-terrestre  das  Illas  Atlántcas  trátase  dun  documento
impropio para a súa función: 

• Pola inadecuación do seu proceso de elaboración. 

• Pola ausencia dunha debida diagnose previa, correctamente realizada e debidamente demostrada,
do estado biolóxico do parque. 

• Pola ausencia de Avaliación Ambiental Estratéxica do Proxecto do Plan Reitor. 

• Polo baixo coñecemento da realidade do PNMTIA que demostra. 

• Pola baixa calidade técnica xeral do seu contdo. 

• Polo inaxeitado coñecemento da legalidade vixente e/ou polo desleixo na súa aplicación, dando
como resultado unha morea de irregularidades e incumprimentos legais no seu contdo. 

• Polo inaxeitado coñecemento da boa práctca de conservación ambiental e/ou polo desleixo que
mostra na súa aplicación, dando como resultado unha morea de omisións e irregularidades no Plan
de Uso e Xestón proposto. 

SOLICITUDE 

Á vista de todo o exposto, SOLICITAMOS: 

1. Que a CMAOT - DX do Patrimonio Natural teña en conta, xunto coas alegacións presentadas o 7 de
maio, esta ampliación da solicitude, e que as responda en tempo e forma. 

2. Que a CMAOT - DX do Patrimonio Natural denegue a aprobación do PRUX presentado. 

3. Que a Comisión Mixta de Xestón e o Padroado do Parque promovan a elaboración dun verdadeiro
Plan Reitor de Uso e Xestón do PNMTIAG: 

• Realizado co debido coñecemento dos valores naturais do parque, da súa situación actual e das
medidas de recuperación, mellora e conservación que precisa. 

• Realizado con espírito de defensa da natureza como valor e sí mesmo e como ben público. 

• Acorde coa boa práctca da conservación da natureza e do cumprimento da lei. 

• Apto para facer do parque unha fonte de coñecemento e consciencia ambiental para a sociedade. 

• Apto para facer do parque un piar da preservación da natureza e da biodiversidade de Galicia. 

4. Que se nos rexistre como persoas interesadas no procedemento. 

5. Que se nos informe puntualmente das decisións que se adopten. 

Vigo, 7 e 15 de maio de 2018

En representación de: En representación de:

Asociación de Defensa Medioambiental

Terra viva e vida digna
RCA:  _______

RCA:  _______
 www.salvemosmonteferro.org 

       _______
DI:  _______

       _______
DI:  _______
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Documento de Alegacións ao PRUX – PNMTIAG

ANEXOS

1. Mapa xeral do PNMTIAG. 
Fonte: Cartografa do MMA. 

2. Mapa xeral dos Espazos Naturais protexidos no contorno do PNMTIAG. 
Fonte: Avaliación da Capacidade de Carga do PNMTIAG. IBADER-USC. 2018. 

3. A ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas (ES0000499) 
Fonte:  Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial protección 
para las Aves en aguas marinas españolas. 

4. Espazos da RN2000G que se solapan co PNMTIAG.
Fonte: Plan Director da RN2000G.

5. Solapamento da ZEPA do Espazo Mariño Rías Baixas coas Zonas de Servizo de Auga das 
Autoridades Portuarias.
Fonte: Composición en ortoimaxe dos datos dispoñibles (incompletos) da planifcación portuaria 
(DEUP, PUEP ou OM de aprobación) sobre a cartografa MMA da ZEPA Rías Baixas.

6. Solapamento das augas do PNMTIAG coas Zonas de Servizo de Auga das Autoridades Portuarias
e cos seus ancoradoiros.
Fonte: Composición dos datos dispoñibles (incompletos) da planifcación portuaria (DEUP, PUEP ou 
OM de aprobación) sobre a cartografa MMA  do PNMTIA.
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1. Mapa xeral do PNMTIAG.
Fonte: Cartografa do MMA.
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2. Mapa xeral dos Espazos Naturais protexidos no contorno do PNMTIAG.
Fonte: Avaliación da Capacidade de Carga do PNMTIAG. IBADER-USC. 2018.

Aleg PRUX-PNMTIAG 2018 20 de 28 2018.05.07 e 05.15



A Terra Non Se Vende Documento de Alegacións Salvemos Monteferro

3. A ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas (ES0000499) 
Fonte:  Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran 

Zonas de Especial protección para las Aves en aguas marinas españolas.
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4. Espazos da RN2000G que se solapan co PNMTIAG.
Fonte: Plan Director da RN2000G

4.1. ZEC Illas Cíes (ES0000001) 4.2. ZEPA Illas Cíes (ES0000001)

4.3. ZEPA Illa de Ons (ES0000254) 4.4. ZEC Complexo Ons-O Grove (ES1140004)
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4.5. ZEC Complexo Húmido de Corrubedo (ES1110006)
(Inclúe o arquipélago de Sálvora)

4.6. Arquipélago de Cortegada 
(Non se solapa con ningún outro espazo natural protexido nin coa ZSA do porto de Vilagarcía)
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5. Solapamento da ZEPA do Espazo Mariño Rías Baixas coas
Zonas de Servizo de Auga das Autoridades Portuarias

5.1. Solapamento da ZEPA Rías Baixas coa ZSA do porto de Vigo
En amarelo: límite W da Zona II nas Cíes e límites N e W da Zona I en Vigo.

En vermello: límite E da ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas

Aleg PRUX-PNMTIAG 2018 25 de 28 2018.05.07 e 05.15



A Terra Non Se Vende Documento de Alegacións Salvemos Monteferro

5.2. Solapamento da ZEPA Rías Baixas coa ZSA do porto de Marín e Ría de Pontevedra
En amarelo: límite W da Zona II en Ons. Límites das Zonas I de Bueu e Marín.

En vermello: límite E da ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas

5.3. Solapamento da ZEPA Rías Baixas coa ZSA do porto de Vilagarcía e Ría de Arousa
En amarelo: límite W da Zona II en Sálvora. Límite da Zona I de Vilagarcía.

En vermello: límite E da ZEPA Espazo Mariño das Rías Baixas.
A Zona II non abrangue toda a ría. O seu trazado está incompleto na ortoimaxe por falla de dúas cartas: a da ZSP, non
dispoñible na web da Autoridade Portuaria, e a dos polígonos de bateas, non dispoñible na web da Xunta de Galicia. A zona
II comprende o canal de entrada a Vilagarcía delimitado polas bateas, e inclúe franxas de auga paralelas á costa.
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6. Solapamento das augas do PNMTIAG coas Zonas de Servizo de Auga portuarias e cos seus ancoradoiros

6.1. Arquipélago de Cíes: Augas do PNIA e o seu solapamento coa franxa W
das augas da ZSA do Porto de Vigo e coas augas do ancoradoiro de Cíes.

6.2. Arquipélago de Ons: Augas do PNIA e o seu solapamento coa franxa W
das augas da ZSA do Porto de Marín e coas augas do Ancoradoiro de Ons.
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6.3. Arquipélago de Ons: Augas do PNIA e o seu solapamento 
coa franxa W das augas da ZSA do Porto de Vilagarcía.
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