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A DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA.                               
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTURAS 

San Lázaro s/n, 15781 Santiago de Compostela 

 

ASUNTO: ALEGACIONS AO PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA 

D.Manuel Domínguez Rey, maior de idade, con documento de identidade número 76869520R, con 
teléfono 607351501, e enderezo a efectos de notificación en apartado de correos 100, O Grove, correo 
electrónico cesalnes@yahoo.es,  en nome e representación do Colectivo Ecoloxista do Salnés,  

EXPÓN: 

I.Que o día 17 de Xullo de 2012 publicouse no  D.O.G. o anuncio do acordo polo que se somete ao 
procedemento de información pública e audiencia, o proxecto de decreto 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, polo prazo de dous meses, contado dito período desde a publicación 
desde anuncio, coa  finalidade de que todos aqueles interesados que se consideren directamente 
afectados por este decreto, poidan facer as súas alegacións ao mesmo. 

II.Que considerando o Colectivo por el representado con interese bastante para alegar  e estando en 
prazo para facelo, e por iso que 

 SOLICITA:  

SEXAN TIDAS EN CONTA AS SEGUINTES ALEGACIÓNS (e 2 anexos) ENTREGADAS EN PRAZO, e 
se nos manteña informados por escrito do curso do proceso. 

En Meaño, a 17 de setembro de 2012. 
 
 
 
 
 
Manuel Dominguez 
Vogal do CES 
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ALEGACIÓNS 
(Para facilitar a comprensión, transcribimos en negro os textos do Documento de Síntese e 
comentámolos en cor verde) 
 

 
1- ALEGACIÓNS Á VALORACIÓN E Á ZONIFICACIÓN DA ZEPA COMPLEXO 
INTERMAREAL UMIA-O GROVE E DO LIC COMPLEXO ONS-O GROVE. 
 
1.1. Proposta de cambios na valoración ambiental debido á inclusión de novas 
especies clave non identificadas no Plan Director. 
 
Ausencia de especies clave identificadas na zona: 
Tras revisar o listado de especies de interese para a conservación notamos en falta a presenza de dúas 
especies clave para a conservación, que non se citan neste documento para a ZEPA nin/ou para o LIC 
mencionado. Ditas especies foron  localizadas no ano 2010 na lagoa da Fianteira e o seu entorno, feito 
que se puxo en coñecemento do Servizo de Conservación da Natureza, ao que se lle enviou un informe 
faunístico detallado da zona. (Anexo 2). 
 
Invertebrados: 
Oxygastra curtisii: Anexos II e IV da Directiva Hábitats; Catálogo estatal de especies ameazadas: 
Vulnerable. 
**Non se cita nin na ZEPA nin no LIC. 
 
Peixes: 
Gasterosteus gymnurus: Catálogo galego de especies ameazadas: Vulnerable. 
**Non se cita na ZEPA. 
 
Por tanto solicitamos que despois de facer as comprobacións que consideren oportunas, se 
inclúan ditas especies no listado. Ditas especies deberán terse en conta para unha nova 
valoración do estado de conservación das especies e outros criterios aos que estas afecten. 
 
 
1.2. Proposta de cambios na zonificación en base á valoración ambiental de 
unidades cartográficas (V3). 
 
Tal e como se expresa no documento do Plan Director, existe unha estreita relación entre valoración 
ambiental e zonificación. Ao mesmo tempo, á hora de realizar a valoración por unidades cartográficas, 
existen problemas de imprecisión  e incerteza á hora de situar as especies e hábitats nas teselas reais 
sobre as que se asentan, e a maior parte da información obtense solapando capas de información en 
formato SIX. Neste caso, solapáronse datos aportados polos Atlas e Libros Vermellos, Atlas de 
vertebrados de Galicia, etc, sobre a cartografía de unidades ambientais, que á súa vez foi obtida en parte 
por observación de ortofotos. Polo tanto o resultado global para o criterio Valoración das Unidades 
Cartográficas (V3) ven dado en gran parte por información bibliográfica non sempre actualizada, mais non 
por mostreos de campo exhaustivos.  
Somos conscientes de que sería un traballo excesivamente arduo o mostreo cuadrícula por cuadrícula 
para conseguir unha exactitude infalible, polo que dito traballo é inabarcable. Sen embargo consideramos 
importante que se xorden citas de especies ou hábitats en lugares concretos feitos por biólogos de 
campo, ornitólogos, naturalistas, ... que se dedican a este labor con moita frecuencia e son moi bos 
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coñecedores deses lugares, ditos datos deberían ser tidos en conta para corrixir tales imprecisións 
nas teselas correspondentes. Deste xeito a valoración das teselas terá unha maior 
correspondencia coa realidade e por tanto será máis fiable.  
Por iso aportamos a continuación datos de campo que esperamos sexan tidos en conta á hora de 
valorar ditas unidades cartográficas, e dita revaloración deberá á súa vez ser tida en conta para 
revisar a zonificación concreta deses lugares. 
 

1.2.1. Valor de conservación da tesela (V3a) (Importancia para a conservación do hábitat (V3a-
1) e importancia para a conservación da flora e fauna(V3a-2)). 
 
No documento Anexo nº1 propóñense cambios de zonificación para o LIC Ons- O Grove (que tamén 
se corresponden cos da ZEPA Complexo Umia- O Grove neste caso). Unha parte deles están 
baseados na incoherencia entre valoración ambiental e zonificación, e outra parte baseados en 
datos científicos de campo sobre especies e hábitats de interese en lugares concretos, cuxo 
autor pode verificar. Ao mesmo tempo interpreta que ditos datos deben producir un cambio na 
zonificación actualmente proposta. 
Por tanto solicitamos que dita información sexa tida en conta para producir os cambios de 
zonación propostos. 
 
1.2.2. Valor de conservación da tesela (V3a) (Importancia paisaxística(V3a-3)). 
 
En vista da baixa valoración dada ao tramo de costa da ZEPA Complexo Umia- O Grove 
comprendido entre A Revolta (Sanxenxo) e a desembocadura do Umia (Cambados), e como non 
coñecemos os valores asignados para cada subcriterio en cada tesela, (ditos datos non están 
dispoñibles), pensamos que a importancia paisaxística deste tramo de costa foi infravalorada. 
 
Tal como espuxemos ao principio deste apartado, é razoable que a maior parte da información 
cartográfica se obteña a partir de datos bibliográficos recollidos nas bases de datos que forman parte 
dos SIX.  
Sen embargo, cremos que cando aparece información recollida directamente no campo, ésta débese 
integrar nas citadas bases de datos para tela en conta nunha nova valoración corrixida, que será máis 
fiable que a primeira.  
Neste sentido, froito dun exhaustivo traballo de campo de voluntarios biólogos e xeólogos do 
Colectivo Ecoloxista do Salnés, elaboráronse unha serie de mapas temáticos a raíz dunha 
publicación titulada: “O estado da costa na Enseada  Umia- O Grove” (Revista O  Bugallo, nº 30). 
Nestes mapas obsérvase a existencia dunha serie de zonas de interese xeomorfolóxico e 
paisaxístico para toda a zona costeira da enseada na ZEPA Complexo Umia-O Grove que tal vez 
non estean recollidas en ditas bases de datos.  
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Por iso solicitamos se faga unha revisión da valoración paisaxística en base aos datos aportados e 
ás revisións que se crean pertinentes, pois a importancia paisaxística deste litoral non se 
corresponde coa Zona 3 que se lle quere asignar, que se presupón altamente alterada e 
desnaturalizada. 
 
 
 
1.3. Proposta de cambios na zonificación en base á contradición entre a 
clasificación da Zona 3 e os supostos criterios nos que se basea. 
 
1.3.1. Inclusión en Zona 3 dunha zona con valoración ambiental alta e moi alta:  
 
Consultando o mapa de zonificación do LIC Ons- O Grove, toda a costa oeste do concello de Sanxenxo 
comprendida dentro do LIC (dende Magor ata a praia da Lapa), figura como zona 3. 
Esto é unha contradición co que se pode ler na páxina 112 do Documento de Síntese do Plan Director 
(Apartado 8.1.: Zonificación do Plan Director), que dí textualmente: A Área de Uso Xeral (Zona 3), 
abrangue territorios cun valor de conservación medio ou baixo...”  
 
Sen embargo, toda a zona indicada, atópase maiormente dotada de valor de conservación alto e moi 
alto. Isto, ademais de contradicir a propia relación entre valoración e zonificación, non estaría dotando da 
protección axeitada a estes lugares, xa que como se dí textualmente máis adiante: “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”. 
 
Por tanto propoñemos que a zonación deste lugar sexa corrixida a Zona 2 ou Zona 1, de acordo coa 
súa valoración ambiental.  
 

 

Esta vista aérea de 
Quintáns, en Castrelo 
(Cambados), é un 
exemplo dos valores 
paisaxísticos da 
enseada Umia- O 
Grove. 
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1.3.2. Inclusión en Zona 3 en base a uns usos e tipo de solo que non se corresponden coa 
realidade: 
Consultando o mapa de zonificación da ZEPA Complexo intermareal Umia- O Grove na franxa costeira 
comprendida entre A Revolta (Sanxenxo) e a desembocadura do Umia (Cambados), vese que a maior 
parte está calificada como Zona 3. Isto parécenos unha incoherencia cos criterios que 
supostamente se usaron para darlle esta calificación por varios motivos: 
 
 
A) Na mesma páxina 112 e no mesmo apartado 8.1. pódese seguir lendo o seguinte, con respecto á Zona 
3: “... nos que predominan os medios seminaturais cunha reducida naturalidade e medios 
sinantrópicos desvinculados, na maioría dos casos, dos sistemas de explotación tradicional dos 
recursos naturais”. 
Non é certo que a naturalidade sexa reducida nin que os medios estean desvinculados dos 
sistemas de explotación tradicional. De feito, no mapa de Unidades Ambientais, gran parte da zona 
aparece como mosaico rural con emparrados, labradíos e prados. A agricultura tradicional aínda é moi 
patente en toda a zona mencionada, sendo moi común o uso de algas recollidas na propia enseada como 
fertilizante natural. Outras áreas importantes aparecen como eucaliptais ou piñeirais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ben é certo que existen algunhas instalacións industriais, (ver mapa de Unidades Ambientais) estas 
localízanse en sitios puntuais, ocupando unha mínima parte da superficie, e non serían autorizables hoxe 
en día grazas á Lei do Solo e aos PXOMs, polo que é cuestión de tempo que sexan trasladadas ou 
desmanteladas. 
Poderíase pensar que a extracción de arxilas na zona causa un gran impacto e desnaturalización. Sen 
embargo a maior parte das extraccións estanse a facer fóra da Rede Natura hoxe en día.  
A extracción de arxilas foi unha actividade totalmente tradicional que perdurou mesmo ata os anos 
80 deste século. Por iso toda esta costa está salpicada de restos de telleiras (a maioría delas sen 
restaurar), o cal lle da un valor etnográfico, cultural e arquitectónico engadido á zona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de antigas  telleiras e salinas, e telleira de 
Dena, que funcionou ata os anos 80. 
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O feito de que moitas barreiras se abandoasen xa hai décadas fixo que moitas delas fosen recolonizadas 
e acadasen un grao de naturalización moi aceptable. (Ver Anexo 2). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Se seguimos lendo no Documento de Síntese sobre os criterios para designar a Zona 3, atopamos 
tamén: 
Inclúense tamén dentro desta zona as áreas cun importante nivel de urbanización, igualmente 
afastado dos parámetros que caracterizan os asentamentos e núcleos rurais tradicionais, 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. 
Tampouco se xustifica esta zonación polo “importante nivel de urbanización”, xa que consultando o 
mesmo mapa de Unidades Ambientais, vese que apenas existen núcleos de poboación na franxa 
considerada. ademais a maior parte da superficie considerada correspóndese con solo rústico de 
protección de Costas ou de Espazos Naturais, polo que non están permitida a urbanización. 
Tampouco se recolle no mapa de Unidades Ambientais ningunha área de uso deportivo, recreativo ou 
dotacional, así que tampouco se xustifica en base a ser áreas destinadas ao uso público. 
 
 
C) Continuando no mesmo apartado, podemos ler que: Na Zona 3 inclúense, por tanto, os territorios 
que nos instrumentos ou plans urbanísticos vixentes,adaptados e conformes á normativa estatal e 
autonómica en materia de ordenación do territorio e urbanismo, teñan a cualificación e delimitación de 
solo de núcleo rural ou de solo urbano consolidado. 
Tampouco se xustifica a súa inclusión na zona 3 por este motivo, xa que consultando os PXOM de 
tódolos concellos implicados, (Sanxenxo, Meaño, Cambados, Ribadumia) pódese ver que todos 
estes terreos dos que estamos a falar, están calificados como solo rústico (de costas, de 
protección de espazos naturais, de protección ecolóxica, de protección paisaxística, de protección 
do espazo natural Umia- O Grove..), nunca como solo urbano, e só no caso de Cambados existe 
unha pequena zona de núcleo rural. 
 

Antigas barreiras 
renaturalizadas. 
Uso agrícola do 
solo, con mosaico 
rural de 
emparrados, 
labradíos e prados. 
Tamén se observa 
superficie forestal. 
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Parece que a protección conseguida ata agora neste espazo natural grazas ás normativas 
urbanísticas dos concellos, pode ir a menos grazas aos usos aos que se quere destinar a Zona 3 
neste Plan Director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extracto do PXOM de Sanxenxo. 
Nel a zona considerada é SOLO 
RÚSTICO DE ROTECCIÓN DE 
COSTAS, DE PROTECCIÓN 
ECOLÓXICA E DE PROTECCIÓN 
DE ESPACIOS NATURAIS 
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Extracto do PXOM de Meaño.  
Nel a zona considerada califícase 
como SUELO RÚSTICO DE 
PROTECIÓN DE ESPACIOS . 
NATURALES. (Este PXOM é anterior 
á ampliación da Rede Natura). 

 
Extracto do PXOM de 
Cambados.  
Nel, a zona considerada 
é SUELO NO 
URBANIZABLE DE 
PROTECCIÓN DEL 
ESPACIO NATURAL 
UMIA- O GROVE (16) 
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Extracto do PXOM de 
Ribadumia. 
A zona considerada é 
SOLO RÚSTICO DE 
ESPECIAL 
PROTECCIÓN DE 
ESPACIOS NATURAIS 
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D) No mesmo documento atopamos: “Asimesmo, tamén abrangue as zonas de dominio público das 
infraestruturas de comunicación de titularidade estatal, autonómica, provincial ou local”. 
Consultando de novo o mapa de Unidades Ambientais, apenas aparecen recollidas infraestruturas deste 
tipo. 
 
 
Non se comprende por que este empeño en calificar como zona 3 a área mencionada, cando non 
cumpre ningún dos criterios mencionados, agás o de valoración media ou baixa, valoración que 
tampouco compartimos e esperamos sexa revisada cos argumentos expostos.  
 
 
Sen embargo as súas características, expostas ata agora, seméllanse máis ás da Zona 2. 
Así, no Apartado de Zonificación do Documento de Síntese, pode lerse con respecto á Zona 2, o 
seguinte: Diferéncianse, non obstante, porque estas unidades se integran nun territorio cun nivel importante de 
humanización, no que 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. 
 
Por todo isto solicitamos que esta zona sexa calificada como Zona 2. 
 
 
 
 
 
2- ALEGACIÓNS ÁS MEDIDAS DE XESTIÓN. 
 
A continuación iremos comentando cada un dos apartados do Capítulo 9 do Documento de Síntese, na 
orde en que van aparecendo. Para facilitar a comprensión, copiamos literalmente os parágrafos en negro, 
e comentámolos en cor verde, sinalando as novas redaccións en cor azul e cursiva.  
 

9.1. Medidas e normativa xeral. 
 
5. Normativa xeral dos espazos da Rede Natura 2000 
Usos autorizables  
 
3.0 Dentro da categoría de uso autorizable inclúense tamén actividades que, sen ter unha relación directa 
coa xestión do espazo natural ou sen ser necesario para esta, poidan afectar de forma significativa ao 
citado lugar, xa sexa individualmente ou en combinación con outros plans e proxectos. Estas actividades, 
de acordo co artigo 6.3 da DC 92/43/CEE, someteranse a unha axeitada avaliación das súas 
repercusións no lugar, tendo en conta os seus obxectivos. Á vista das conclusións da avaliación das 
repercusións no lugar e supeditado ao disposto no apartado 6.4 da mencionada directiva, o organismo 
competente en materia de conservación da natureza, só se declarará de acordo co devandito plan ou 
proxecto tras asegurarse de que non causará prexuízo á integridade do lugar en cuestión e, se procede, 
tras sometelo a información pública. 
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Se, a pesar das conclusións negativas da avaliación das repercusións sobre o lugar e a falta de solucións 
alternativas, debera realizarse un plan ou proxecto por razóns imperiosas de interese público de primeira 
orde que para cada suposto concreto, sexan declaradas mediante unha lei ou mediante acordo motivado 
e público, do Consello de Goberno da Xunta de Galicia,  incluídas razóns de índole social ou económica, 
as Administracións públicas competentes en materia de conservación da natureza, de acordo co artigo 
6.4 da DC 92/43/CEE (artigo 45 da Lei 42/2007), tomarán cantas medidas compensatorias sexan 
necesarias para garantir que a coherencia global da Rede Natura 2000 quede protexida. 
 
Entendemos que, dada a reducida extensión da Rede Natura dentro do territorio galego, existen 
alternativas para ubicar este tipo de proxectos ( con repercusións negativas) fora da Rede Natura. Polo 
tanto consideramos deberíase eliminar o segundo parágrafo do punto 3.0, a partir de: ”Se a pesar das….”. 
 
  
Usos prohibidos   
 
1.0 Considérase uso prohibido aquel contrario aos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000 e 

que, por conseguinte, leva consigo unha afección significativa sobre a integridade do espazo natural 
ou sobre o estado de conservación dos compoñentes clave para a biodiversidade (hábitats e 
especies protexidas). 

 
Deberíase especificar que a afección sexa sobre o estado de conservación de calquera especie ou 
hábitat que estea dentro do propio espazo protexido, non só dos compoñentes clave. Pois isto abre as 
portas a que se na zona en concreto non se atopan especies dos catálogos de especies ameazadas, se  
xustifique a autorización da actividade, independentemente de que sexa sostible ou tradicional. Isto iría 
contra os principios da Directiva Hábitats. Polo tanto propoñemos eliminar a partir da palabra “clave” do 
parágrafo anterior, quedando redactado como sigue: 
 
1.0 Considérase uso prohibido aquel contrario aos obxectivos de conservación da Rede Natura 2000 e 
que, por conseguinte, leva consigo unha afección significativa sobre a integridade do espazo natural ou 
sobre o estado de conservación dos seus compoñentes . 
 
 
 
6. Fomento de actividades socioeconómicas  
 
1.0 O territorio delimitado polo espazo natural e a  súa área de influencia socioeconómica considéranse 
como áreas preferentes para o desenvolvemento daquelas actividades socioeconómicas de carácter 
tradicional, coherentes e respectuosas cos obxectivos de conservación. A Xunta de Galicia promoverá 
nestes territorios as seguintes actividades: 
a) Actividades vinculadas coa explotación racional dos recursos naturais 
Agricultura 
Gandería 
Silvicultura 
Pesca – Marisqueo – Acuicultura  
Pequenas industrias, non contaminantes, de transformación dos produtos naturais 
Pequenas industrias, non contaminantes, directamente vencelladas coas actividades dos núcleos rurais 
tradicionais 
b) Actividades de carácter turístico.  
c) Actividades de uso público 
d) Mellora dos núcleos rurais tradicionais e mellora da calidade de vida dos habitantes do espazo natural 
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A acuicultura, tal como se practica hoxe en día, non é de carácter tradicional, se non de carácter moi 
industrial e intensivo. Só se debería permitir no caso de tratarse de instalacións de acuicultura  ecolóxica. 
(Rexida polo REGLAMENTO (CE) N o 710/2009 DE LA COMISIÓN de 5 de agosto de 2009) 
 
As actividades de uso público e turísticas deberían fomentarse sempre que teñan como finalidade o 
coñecemento e posta en valor do propio espazo. Non calquera actividade que se poida considerar 
turística é sostible. Por iso, deberíanse fomentar en especial o ecoturismo, o turismo rural, agroturismo, 
turismo sostible... 
 
Polo tanto a redacción proposta quedaría como segue: 
 
1.0 O territorio delimitado polo espazo natural e a  súa área de influencia socioeconómica considéranse 
como áreas preferentes para o desenvolvemento daquelas actividades socioeconómicas de carácter 
tradicional, coherentes e respectuosas cos obxectivos de conservación. A Xunta de Galicia promoverá 
nestes territorios as seguintes actividades: 
a) Actividades vinculadas coa explotación racional dos recursos naturais 
Agricultura 
Gandería 
Silvicultura 
Pesca – Marisqueo  
Acuicultura ecolóxico (rexida polo Reglamento CE No 710/2009) 
Pequenas industrias, non contaminantes, de transformación dos produtos naturais 
Pequenas industrias, non contaminantes, directamente vencelladas coas actividades dos núcleos rurais 
tradicionais 
b) Actividades de turismo sostible (ecoturismo, turismo rural, agroturismo, turismo mariñeiro…).  
c) Actividades de uso público 
d) Mellora dos núcleos rurais tradicionais e mellora da calidade de vida dos habitantes do espazo natural 
 
 
 

9.2. Medidas e normativa por compoñentes 
 
9.2.1. Medio físico 
 
4. Augas continentais  
 
2. Directrices 
 
6.0 Para os efectos de conservación e planificación dos corredores fluviais e dos humidais, 
consideraranse como límites territoriais os establecidos pola normativa vixente en relación coa zona de 
policía estipulada nas marxes ou, no seu caso, á porción das marxes que alberga representacións de 
hábitats do anexo I  característicos de medios hidrófilos, higrófilos ou turfófilos. 
 
Debería redactarse como segue:  
 
6.0 Para os efectos de conservación e planificación dos corredores fluviais e dos humidais, 
consideraranse como límites territoriais os establecidos pola normativa vixente en relación coa zona de 
policía estipulada nas marxes como mínimo, podendo ampliarse á porción necesaria das marxes que 
alberga representacións de hábitats do anexo característicos de medios hidrófilos, higrófilos ou turfófilos. 
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5. Augas mariñas  
 
2. Directrices  
 
2.1 O desenvolvemento das actividades de acuicultura, así como a instalación dos seus establecementos, 
deberán ser levados a cabo incorporando os criterios, principios e normas establecidos no Plan Director 
de Acuicultura de Galicia, e adaptándose en todo momento á normativa sectorial vixente. 
 
Coa fin de garantir a compatibilidade destas actividades acuícolas coa conservación do medio, este 
parágrafo debera substituírse por este outro:  
 
2.1 Para prever impactos asociados  a acuicultura non tradicional, dentro da Rede Natura só se permitirán 
instalacións de acuicultura  ecolóxica (rexida polo Reglamento (CE) nº 710/2009).  
. 
 
3.0 Con carácter xeral no espazo natural poderanse realizar actividades de pesca de recreo, de acordo co 
establecido no Decreto 211/1999. 
 
Esta actividade parécenos moi difícil de regular por varios motivos: os pescadores aficionados non 
distinguen de igual xeito que os profesionais as especies pescables das que non o son. Tampouco 
empregan técnicas tan selectivas como as empregadas polos pescadores tradicionais, polo que é moito 
máis doado que accidentalmente se capturen especies protexidas ou catalogadas. Non vemos a 
necesidade de permitir a pesca deportiva dentro da Rede Natura, cando só se trata dunha mínima 
parte da superficie costeira galega.  
Ademais non se pode pretender a protección das especies de peixes protexidas ou catalogadas só con 
impedir a súa pesca, sen ter en conta que dependen para alimentarse de outras moitas especies 
non protexidas. Permitindo a pesca deportiva destas últimas dentro do espazo protexido, pode 
pórse en perigo, de forma indirecta, a supervivencia das primeiras. De aí o sentido de protexer da 
pesca deportiva toda a Rede Natura, e non unicamente os lugares físicos onde se atopan as especies 
clave a conservar, que por engadidura, no medio acuático poden ser moi difíciles de delimitar. 
 
Polo tanto propoñemos suprimir o punto anterior 3.0. 
 
 
9.2.2.Biodiversidade 
 
1.Paisaxe   
 
2.Directrices 
 
3.0 Procurarase evitar a introdución no medio natural de calquera elemento artificial que limite o campo 
visual ou rompa a harmonía da paisaxe. Non obstante, poderán establecerse as infraestruturas que sexan 
imprescindibles, de acordo coas prescricións do presente plan, procurando minimizar o seu impacto sobre 
o medio. 
 
Isto debería redactarse do seguinte xeito:  
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2.0 Evitarase a introdución no medio natural de calquera elemento artificial que limite o campo visual ou 
rompa a harmonía da paisaxe. Non obstante, poderán establecerse as infraestruturas  
xustificadamente necesarias e tras valorar outras alternativas, especialmente a reconversión das 
pistas existentes. 

 
 
 2. Hábitats    
 
1.Obxectivos 
3.0 Manter a integridade e conservar a funcionalidade de charcas e pozas que proporcionan o medio 
acuático para o desenvolvemento dun elevado conxunto de especies de diversos grupos taxonómicos 
(flora, invertebrados,anfibios, aves, etc.).  
 
O mesmo para aquelas lagoas de orixe artificial pero actualmente recolonizadas, e coas mesmas 
características que ditas charcas e pozas, só que de maiores dimensións, e polo tanto, de maior 
importancia. Ditos hábitats de orixe artificial non gozan da axeitada protección actualmente. Introducir 
este obxectivo aquí sería un paso moi importante para garantir a súa conservación. 
O redacción proposta e a seguinte: 
 
3.0 Manter a integridade e conservar a funcionalidade de charcas, pozas e lagoas (tanto naturais como 
renaturalizadas) que proporcionan o medio acuático para o desenvolvemento dun elevado conxunto de 
especies de diversos grupos taxonómicos (flora, invertebrados,anfibios, aves, etc.).  
 
 
 
2.1 Hábitats mariños 
 
6. Actuacións que afectan de forma significativa 
ao estado de conservación dos hábitats de interese comunitario 
 
 
2.0 A construción de infraestruturas que afecten á dinámica mareal (amplitude e correntes mareais) e da ondaxe, 
provocando perdas significativas de superficies intermareais representadas por hábitats de interese comunitario. 
 
Debería estar redactado do seguinte xeito:  
 
2.0 A construción de infraestruturas que afecten á dinámica mareal (amplitude e correntes mareais) e da ondaxe, 
provocando alteracións nas condicións ecolóxicas ou perdas significativas de superficies representadas por 
hábitats de interese comunitario” 
 
 
2.2 Hábitats costeiros6. 
 
6. Actuacións que afectan de forma significativa 
ao estado de conservación dos hábitats de interese comunitario  
  
Cremos necesario engadir a seguinte: 
 
17.0 As actividades de uso público e recreativo que implican un alto grao de contaminación sonora 
e/ou lumínica como verbenas, festas gastronómicas, tirada de foguetes, circos, competicións deportivas, 
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concertos... e aquelas que impliquen a ocupación irreversible de solo dentro da Rede Natura 
(instalacións deportivas como pistas, piscinas, etc...), e que non están directamente relacionadas coa 
conservación ou posta en valor do espazo protexido. 
 
8.0  A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente, cando 
poidan afectar ao acervo xenético das especies de interese comunitario, ou ben poidan exercer fronte a 
estas unha maior competencia polo aproveitamento dos recursos naturais. 
 
Ante a falta de estudos científicos que demostren que unha especie transxénica concreta é inofensiva 
con respecto a outra en concreto, cremos que se debe aplicar o principio de precaución, non 
autorizando a liberación de OXM en ningún caso. Por tanto, a redacción deste parágrafo debería ser a 
seguinte: 
 
8.0 A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente” 
 
Cremos necesario engadir tamén aquí un apartado de Directrices no que se recollan o fomento das 
actividades favorables para a conservación e a prohibición das actividades desfavorables citadas no 
documento. 
 
 
2.7 Agrosistemas tradicionais 
 
 
5. Actuacións que non supoñen unha afección significativa 
sobre o estado de conservación dos hábitats de interese comunitario  
 
3.0  O uso de zurros, fertilizantes, emendas orgánicas e biocidas nos terreos de labor, hortas, 
explotacións froiteiras e nos pasteiros de carácter artificial ou seminatural, sempre e cando a súa 
aplicación se realice de acordo coa normativa sectorial vixente, o código galego de boas prácticas 
Agrarias e os criterios de eco-condicionalidade e, por conseguinte, non afecten significativamente á 
estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos hábitats naturais ou seminaturais existentes no 
seu ámbito ou das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 
 
Tratándose dun espazo protexido con especies protexidas, vulnerables ou en perigo de extinción, 
deberíase valorar seriamente os problemas de bioacumulación causados polos biocidas de 
síntese da agricultura industrializada. Estes compoñentes xenobióticos (alleos ás células) causan 
serios problemas de bioacumulación nas especies, pois as células de ningún ser vivo son quen de 
degradalos. 
En canto aos fertilizantes minerais, os problemas que causan non son só de contaminación de acuíferos 
(que poderá controlarse se como se dí se aplica segundo os códigos de boas prácticas), senón tamén 
que o seu uso implica deixar de usar emendas orgánicas. Co paso do tempo esta práctica 
contribúe por tanto á perda da materia orgánica do solo, así como á súa degradación, 
compactación, falta de porosidade e de capacidade para formar agregados, o que redunda na 
diminución da capacidade de retención de auga e aire. 
Para rematar, nin o uso de fertilizantes minerais nin o de biocidas de síntese son propios da agricultura 
tradicional, senón da agricultura industrializada. Por tanto  non  forman parte dos usos tradicionais 
que durante séculos e milenios conformaron e conservaron xeración tras xeración o agrosistema 
tradicional que aquí se pretende conservar. 
Cremos que o parágrafo debería estar redactado do seguinte xeito: 
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3.0  O uso de zurros, fertilizantes naturais, emendas orgánicas e biocidas de orixe natural, non 
xenobióticos nin persistentes nos terreos de labor, hortas, explotacións froiteiras e nos pasteiros de 
carácter artificial ou seminatural, sempre e cando a súa aplicación se realice de acordo coa normativa 
sectorial vixente, o código galego de boas prácticas Agrarias e os criterios de eco-condicionalidade e, por 
conseguinte, non afecten significativamente á estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos 
hábitats naturais ou seminaturais existentes no seu ámbito ou das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación. 
 
 
 
6.  Actuacións que afectan de forma significativa 
ao estado de conservación dos hábitats de interese comunitario  
 
6.0 A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente, cando poidan 
afectar ao acervo xenético das especies de interese comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas 
unha maior competencia polo aproveitamento dos recursos naturais. 
Ante a falta de estudos científicos que demostren que unha especie transxénica concreta é inofensiva con 
respecto a outra en concreto, cremos que se debe aplicar o principio de precaución. Estes organismos, 
froito da biotecnoloxía  ao servizo de grandes grupos empresariais, tampouco forman parte das 
prácticas da agricultura tradicional. 
Por tanto, a redacción deste parágrafo debería ser a seguinte: 
 
6.0 A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados xeneticamente. 
 
 
Tamén incluiríamos aquí un apartado de Directrices, no que se fomenten as actuacións positivas e se 
prohiban as que afectan de forma significativa ao estado de conservación. 
 
 
3. Especies de interese para a conservación 
  
2.Directrices  
 
4.0 A xestión das especies con aproveitamento cinexético ou piscícola adaptarase aos obxectivos de 
conservación do espazo natural, a través dos correspondentes plans técnicos de xestión. 
 
Non consideramos que a caza sexa unha actividade admisible dentro dun espazo protexido pola 
Rede Natura. Aínda que esta non afecte directamente ás especies protexidas ou catalogadas, si lles 
pode afectan indirectamente, debido aos impactos que causa esta actividade no ecosistema en 
conxunto: contaminación acústica, estrees para moitas especies, (non só as que son obxecto de caza), 
pisoteo indiscriminado da flora…  
No caso excepcional de que existise algunha poboación de especie non protexida que houbese que 
regular por danos demostrados ao ecosistema, debe ser persoal técnico especializado o encargado 
da súa eliminación ou control con técnicas pouco agresivas cara ao ecosistema. 
Polo tanto cremos que a redacción desta directriz debe cambiarse do seguinte xeito: 
 
4.0 A xestión das especies con aproveitamento piscícola adaptarase aos obxectivos de conservación do 
espazo natural, a través dos correspondentes plans técnicos de xestión. Salvo excepcións debidamente 
xustificadas, non se permitirá a caza. 
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1.Normativa xeral 
 
2.0 Con carácter xeral, queda prohibido dar morte, danar, molestar ou inquietar intencionadamente aos 
animais silvestres, sexa cal sexa o método empregado ou a fase do seu ciclo biolóxico. 
� Esta prohibición inclúe a súa retención e captura en vivo, a destrución, dano, recolección e retención 
dos seus niños, das súas crías ou dos seus ovos, estes últimos aínda estando baleiros, así como a 
posesión, transporte, tráfico e comercio de exemplares vivos ou mortos ou dos seus restos, incluíndo o 
comercio exterior. 
� Para os animais non comprendidos nalgunha das categorías definidas no Listado de especies 
silvestres en réxime de protección especial (Lei 42/2007), no Catálogo español de especies ameazadas e 
no Catálogo galego de especies ameazadas, estas prohibicións non se aplicarán nos supostos con 
regulación específica, en especial na lexislación de montes, caza, agricultura, pesca continental e pesca 
marítima. 
No caso da caza, e como xa plantexamos antes, debido á súa agresividade e molestias innecesarias 
sobre o ecosistema en conxunto, ademais de tratarse dunha actividade máis lúdica que necesaria 
para a supervivencia, sí debería prohibirse dentro da Rede Natura. Tendo en conta a pequena 
superficie galega ocupada pola rede Natura, queda todo o resto do territorio para practicar a caza, 
polo que non vemos xustificada a necesidade de introducila aquí tamén. 
Polo tanto o segundo parágrafo quedaría redactado como segue: 
 
� Para os animais non comprendidos nalgunha das categorías definidas no Listado de especies 
silvestres en réxime de protección especial (Lei 42/2007), no Catálogo español de especies ameazadas e 
no Catálogo galego de especies ameazadas, estas prohibicións non se aplicarán nos supostos con 
regulación específica, en especial na lexislación de montes, agricultura, pesca continental e pesca 
marítima. 
 
. 
 
7.0  Non poderá autorizarse a liberación no medio natural de organismos modificados xeneticamente 
baixo condicións que poidan alterar a pureza e diversidade xenética das poboacións naturais das 
especies autóctonas ou poñer en risco calquera outro valor natural do espazo natural.  
 
Ante a falta de estudos científicos que identifiquen e garanten en que condicións un OMX non 
poderá alterar a pureza e diversidade xenética das poboacións naturais das especies autóctonas do 
espazo natural, ou poñer en risco calquera outro valor do espazo, sempre se debe aplicar o principio 
de precaución. Parécenos temerario e mesmo contraditorio non permitir a introdución de especies 
alóctonas pero “controlar” a introdución de especies transxénicas, que pola súa natureza son alleas 
a calquera ecosistema natural e de comportamento impredicible. 
Por isto a redacción deste parágrafo debería ser a seguinte: 
 
7.0 Non  se autorizará a liberación no medio natural da Rede Natura de organismos modificados 
xeneticamente. 
 
11.0 A caza e a pesca en augas continentais só poderá realizarse sobre as especies que determine o 
organismo autonómico competente en materia de conservación da natureza e, en ningún caso, poderá 
afectar ás especies incluídas no Listado de especies en réxime de protección especial, no Catálogo 
español de especies ameazadas, no Catálogo galego de especies ameazadas ou ás prohibidas pola 
Unión Europea.   
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Como xa dixemos antes, cremos inxustificada a necesidade de introducir a caza na Rede Natura 
2000, debido ás molestias que ocasiona para o ecosistema en conxunto, independentemente das 
especies ás que vaia dirixida, a que  é unha actividade recreativa e non de supervivencia, e cando 
queda libre para tal actividade a inmensa maioria do territorio galego. 
Polo tanto queda redactado como segue: 
 
11.0 A  pesca en augas continentais só poderá realizarse sobre as especies que determine o organismo 
autonómico competente en materia de conservación da natureza e, en ningún caso, poderá afectar ás 
especies incluídas no Listado de especies en réxime de protección especial, no Catálogo español de 
especies ameazadas, no Catálogo galego de especies ameazadas ou ás prohibidas pola Unión Europea 
 
 
3.1  Flora 
 
4.  Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable das especies de interese para a conservación, ou a súa recuperación  
 
2.0  Posta en marcha de bancos de xermoplasma que aseguren a conservación ex-situ de xeito que se 
posúa na medida do posible unha mostra adecuada da variabilidade xenética poboacional da flora de 
interese para a conservación. 
 
Aquí deberíase incluír, de forma complementaria aos bancos de xermoplasma, a posta en marcha de 
viveiros e outras medidas.  
Polo tanto o texto quedaría redactado como segue: 
 
2.0  Posta en marcha de viveiros e bancos de xermoplasma que aseguren a conservación ex-situ de 
xeito que se posúa na medida do posible unha mostra adecuada da variabilidade xenética poboacional da 
flora de interese para a conservación. Aplicación de medidas de restitución máis axeitadas en cada 
caso, para as poboacións de especies protexidas e catalogadas: reforzamento, reintrodución, 
restauración e traslocación, segundo as necesidades de cada especie e/ou hábitat. 
 
 
 
3.3 Peixes 
 
6.  Actuacións que afectan de forma significativa ao estado 
de conservación das especies de interese para a conservación  
 
1.0  As verteduras directas de calquera clase (agrícolas, urbanas, industriais) sobre as augas fluviais ou 
mariñas que non conten coa debida autorización. 
 
Deberíanse incluír tamén as augas lacustres, polo que o texto quedaría como segue: 
 
1.0  As verteduras directas de calquera clase (agrícolas, urbanas, industriais) sobre as augas fluviais, 
lacustres ou mariñas que non conten coa debida autorización. 
 
 
2.0  Calquera actuación que provoque a fragmentación dos corredores fluviais, afectando á función de 
conectividade e permeabilidade dos mesmos. 
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Deberíanse incluír calquera actuación que provoque a fragmentación ou alteración dos hábitats lacustres 
con hábitats ou especies de interese, quedando a redacción do punto 2.0 como segue: 
 
3.0 Calquera actuación que provoque a fragmentación ou alteración dos hábitats lacustres ou dos 

corredores fluviais, afectando á función de conectividade e permeabilidade dos mesmos. 
 
 
 
3.4 Herpetofauna   
 
4.  Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable das especies de interese para a conservación, ou a súa recuperación 
 
1.0  Control da contaminación, reparación de caneiros e canles laterais tradicionais, eliminación de 
obstáculos e barreiras nos cauces fluviais, restauración do bosque ripario, así como calquera outra 
actuación sobre os corredores fluviais que permita restaurar ou manter a dinámica, distribución e hábitats 
das poboacións fluviais de anfibios e réptiles de interese para a conservación. 
 
Deberíase incluír a restauración ou calquera outra actuación sobre os humidais e medios lacustres, non 
só sobre os corredores fluviais: 
 
1.0 Control da contaminación, reparación de caneiros e canles laterais tradicionais, eliminación de 

obstáculos e barreiras nos cauces fluviais, restauración do bosque ripario, así como calquera outra 
actuación sobre os corredores fluviais, humidais e medios lacustres, que permita restaurar ou 
manter a dinámica, distribución e hábitats das poboacións fluviais e lacustres de anfibios e réptiles 
de interese para a conservación. 
 

 
3.5 Aves   
 
6.  Actuacións que afectan de forma significativa ao estado 
de conservación das especies de interese para a conservación 
 
3.0  As actividades de uso público e recreativo incontroladas que causen perturbacións ás aves, incluíndo 
ás súas crías e ovos, nos seus niños ou áreas de cría, reprodución, invernada, repouso e alimentación. 
 
Cremos necesario especificar aquí cales de ditas actividades recreativas, aínda sendo “controladas”, 
deberían ser prohibidas polas inevitables perturbacións que causan á avifauna: 
- Caza (salvo excepcións debidamente xustificadas e autorizadas), verbenas, festas que provoquen 
masificación, circos, competicións deportivas impactantes, lanzamento de foguetes: ditas actividades 
causan unha contaminación sonora e lumínica moi impactante, especialmente sobre a avifauna, polo 
que deberían estar prohibidas na Rede Natura, especialmente nas ZEPA. 
 Quedando redactado como segue: 
 
3.0  As actividades de uso público e recreativo incontroladas que causen perturbacións ás aves, incluíndo 
ás súas crías e ovos, nos seus niños ou áreas de cría, reprodución, invernada, repouso e alimentación. 
Entre  outras actividades inclúense as seguintes: Caza (salvo excepcións debidamente xustificadas e 
autorizadas), verbenas, festas que provoquen masificación, circos, competicións deportivas impactantes, 
lanzamento de foguetes. 
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3.6 Mamíferos  
 
3. Obxectivos de conservación 
 
5.0  Regular e fomentar o exercicio da caza desde un punto de vista sostible que permita manter nun 
estado de conservación favorable as poboacións das especies de mamíferos de interese para a 
conservación, así como os seus hábitats. 
 
Como xa expresamos anteriormente, non entendemos por que a caza, tendo en conta as molestias e 
impactos globais en todo o ecosistema, non se prohibe na Rede Natura 2000, estando dispoñible o  
resto do territorio galego para tal actividade.  
Pero o que nos parece un sinsentido é que a caza doutras especies sexa en sí mesma un obxectivo de 
conservación para as especies de mamíferos protexidas ou catalogadas, por moito que se lle engada o 
adxectivo de “sostible”. Inténtase xustificar aquí que a caza doutras especies é necesaria para manter a 
conservación de poboacións de mamíferos protexidos ou catalogados. Demostrado está que os 
principais motivos do declive destas poboacións teñen sido a destrución e fragmentación dos 
seus hábitats, así como a contaminación de diversos tipos, a súa sobreexplotación ou incluso a 
súa propia caza. Polo tanto, non sendo a falta de caza doutras especies a causa do declive das especies 
protexidas ou catalogadas, non ten sentido buscar a solución onde non está a causa. 
Se nalgún caso excepcional e tras constatalo cientificamente, se demostrase que existise unha 
superpoboación dalgunha especie cazable que influíse negativamente sobre algunha especie de 
mamífero protexida ou catalogada, deberíase proceder ao seu control ou eliminación por parte de persoal 
técnico experto, empregando técnicas pouco agresivas e que non afecten ao resto de especies e hábitats 
do ecosistema. 
 
Polo tanto propoñemos eliminar este punto 5.0. 
 
 
6. Actuacións que afectan de forma significativa ao estado 
de conservación das especies de interese para a conservación  
 
A caza debería incluírse dentro destas actuacións polos seguintes motivos:  
-Polas molestias e estres en tódalas especies de fauna, independentemente de que sexan obxecto de 
caza ou non. 
-Polos impactos causados nos hábitats.  
-Porque as especies protexidas ou catalogadas presentan relacións de interdependencia (prelación, 
mutualismo…) coas especies cazables, a caza é unha actuación que pode afectar, aínda que sexa 
indirectamente, de forma significativa ao estado de conservación das especies protexidas ou catalogadas. 
 
En todo este apartado de Especies de interese para a conservación, ao igual que no apartado de Hábitats 
concretos, botamos en falta unhas Directrices ou normativa específica que fomente as Actuacións que 
son susceptibles de xerar un estado de conservación favorable das especies de interese para a 
conservación, ou a súa recuperación, e prohiba as Actuacións que afectan de forma significativa ao 
estado de conservación das especies de interese para a conservación. 
 
Propoñemos engadir o seguinto punto: 
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7.0. A caza, salvo nos casos debidamente xustificados e autorizados. 
 
 
 
9.2.3 Usos marisqueiros e pesqueiros 
 
2.Directrices  
 
6.0 No desenvolvemento das actividades de acuicultura, así como na instalación dos seus 
establecementos, incorporaranse os criterios, principios e normas establecidos no Plan Director de 
Acuicultura de Galicia, adaptándose en todo momento á normativa sectorial vixente. 
 
Ao tratarse a acuicultura dunha actividade non tradicional e moi intensiva, con instalacións e 
establecementos moi impactantes,  dentro da Rede Natura só se deberia permitir no caso de tratarse de 
instalacións de acuicultura  ecolóxica. (rexida polo Reglamento (CE) nº 710/2009 de la comisión de 5 de 
agosto de 2009). Este sería o único xeito de que esta actividade fose realmente sostible e que non 
afectase aos valores naturais protexidos. 
Polo tanto o punto 6.0 debería quedar redactado como segue: 
 
6.0 No desenvolvemento das actividades de acuicultura, así como na instalación dos seus 
establecementos, incorporaranse os criterios, principios e normas de acuicultura ecolóxica, 
establecidos no Reglamento (CE) nº 710/2009 . 
 
 
9.2.4 Usos agropecuarios 
 
3.Normativa xeral  
 
1.0 Con carácter xeral, considéranse usos permitidos aqueles de carácter tradicional vinculados coas 
explotacións agrícolas e gandeiras existentes en cada espazo natural, que non supoñan unha mingua 
significativa no estado de conservación dos ecosistemas, dos hábitats do anexo I da DC 92/43/CEE e das 
áreas prioritarias das especies de interese para a conservación, e que cumpran coa normativa sectorial 
vixente e coas disposicións do presente plan, incluíndo entre elas: 
 
-O uso de zurros, fertilizantes e biocidas nos terreos de labor, hortas, explotacións froiteiras e nos 
pasteiros de carácter artificial ou seminatural, sempre e cando a súa aplicación non afecte negativamente 
aos hábitats de interese comunitario existentes no seu ámbito, así como ás poboacións de especies de 
interese para a conservación e sempre que se apliquen de maneira racional, de acordo coas vixentes 
normativas e co código de boas prácticas. 
 
Tratándose dun espazo protexido con especies protexidas, vulnerables ou en perigo de extinción, 
deberíase valorar seriamente os problemas de bioacumulación causados polos biocidas de 
síntese da agricultura industrializada. Estes compoñentes xenobióticos (alleos ás células) causan 
serios problemas de bioacumulación nas especies, pois as células de ningún ser vivo son quen de 
degradalos. 
En canto aos fertilizantes minerais, os problemas que causan non son só de contaminación de acuíferos 
(que poderá controlarse se como se dí se aplica segundo os códigos de boas prácticas), senón tamén 
que o seu uso implica deixar de usar emendas orgánicas. Co paso do tempo esta práctica 
contribúe por tanto á perda da materia orgánica do solo, así como á súa degradación, 
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compactación, falta de porosidade e de capacidade para formar agregados, o que redunda na 
diminución da capacidade de retención de auga e aire. 
Para rematar, nin o uso de fertilizantes minerais nin o de biocidas de síntese son propios da 
agricultura tradicional, senón da agricultura industrializada.  
Cremos que o parágrafo debería estar redactado do seguinte xeito:  
 
-O uso de zurros, fertilizantes naturais, emendas orgánicas e biocidas de orixe natural, non 
xenobióticos nin persistentes nos terreos de labor, hortas, explotacións froiteiras e nos pasteiros de 
carácter artificial ou seminatural, sempre e cando a súa aplicación non afecte negativamente aos hábitats 
de interese comunitario existentes no seu ámbito, así como ás poboacións de especies de 
interese para a conservación e sempre que se apliquen de maneira racional, de acordo coas vixentes 
normativas e co código de boas prácticas. 
 
 
-O uso de biocidas en medios agricolas, nos predios dos núcleos rurais, así como nos medios 
sinantrópicos das vías de comunicación existentes, sempre que sexan aplicados seguindo o Código 
Galego de Boas Prácticas Agrarias, non sexan empregados ao marxe de uso estritamente agrícola, e non 
afecten ao estado de conservación dos tipos de hábitats naturais ou dos núcleo poboacionais das 
especies de interese para a  conservación. 
 
Propoñemos suprimir este punto, xa que o uso de biocidas debería estar prohibido en toda a Rede 
Natura, con carácter xeral. 
 
2.0   Con carácter excepcional, e coa finalidade de asegurar un uso sostible dos recursos naturais e o 
propio mantemento das explotacións agropecuarias tradicionais, consideraranse actuacións suxeitas a 
unha axeitada avaliación das súas repercusións ao abeiro do artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da 
Lei 42/2007, e posterior autorización por parte do organismo autonómico competente en materia de 
conservación da natureza, as seguintes: 
 
Cremos que para os usos indicados a continuación deberían ser prohibidos, e non autorizables: 
 

- A fumigación con equipos aéreos. 
 
 
9.2.5 Usos forestais 
 
2.Directrices 
 
Coa finalidade de rexeneración dos hábitats de bosques orixinarios perdidos, propoñemos engadir a 
seguinte directriz: 
 
14.0 Promoverase a substitución gradual de aquelas formacións de especies forestais alóctonas como 
Pinus sp. e alóctonas e invasoras como Eucaliptus sp. por formacións das especies autóctonas máis 
axeitadas á climatoloxía e condicións edáficas do lugar. Calquera nova plantación deberá ser realizada 
con especies autóctonas. 
 
3.Normativa xeral 
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1.0  As superficies forestais, que no momento da entrada en vigor deste plan se atopen conformadas por 
especies alóctonas (Pinus radiata, Eucalyptus, etc.), poderán manter a súa dedicación forestal así como 
desenvolver os seus aproveitamentos regulados pola lexislación sectorial. 
 
Cremos que só se deben permitir as plantacións de elementos autóctonos, pero nunca as de 
elementos alóctonos (incluídos Pinus sp.). O feito de permitir a plantación ou sementeira de especies 
exóticas dentro da Rede Natura, vai en contra dos principios da mesma, e contradí outras directrices 
tendentes a impedir a introdución de especies alóctonas que supoñan un perigo para as especies a 
conservar, e mesmo outras nas que se menciona que se tomarán medidas de erradicación de 
especies invasoras. 
Tendo en conta o demostrado carácter invasivo de especies exóticas como o Eucalyptus globulus 
e a enorme perda de biodiversidade e riqueza paisaxística que supuxo nas últimas década nos 
ecosistemas forestais galegos, sería unha actitude irresponsable permitir a introdución de novas 
plantacións dentro da Rede Natura, cuxa principal finalidade é conservar a biodiversidade propia 
dos hábitats europeos. 
As mesmas especies protexidas ou catalogadas de tipo forestal verán impedida a súa capacidade de 
expansión ou recolonización de hábitats se dito espazo é ocupado por unha nova plantación de árbores 
exóticas. 
Ademais as plantacións con Pinus sp e Eucalyptus globulus non son actividades de carácter 
tradicional, senón que tiveron a súa orixe durante o século XX e foron levadas a cabo de maneira masiva 
polo Estado no primeiro caso e promovidas pola industria da celulosa no segundo caso. 
Polos motivos xa expostos, cremos que este parágrafo debería ir redactado do seguinte xeito: 
 
 1.0 As superficies forestais, que no momento da entrada en vigor deste plan se atopen conformadas por 
especies alóctonas (Pinus, Eucalyptus, etc.), poderán manter a súa dedicación forestal ata o seguinte 
turno de corta, pero non volver a replantar con ditas especies, coa finalidade de ir substituíndo 
gradualmente as especies alóctonas polas autóctonas. 
 
 
 
 
9.2.6 Usos  cinexéticos e piscicolas 
 
Consideramos que o contido deste apartado esta suficientemente recollido no resto do Plan, non sendo 
necesario crear este capitulo. 
 
Consideramos tendenciosa a argumentación en favor da caza neste apartado, actividade con numerosos 
e constatados impactos no medio e nas especies: contaminación por chumbo, cambios no 
comportamento, ruidos, mortes de especies protexidas, conflito con usos sostibles como o turismo rural, 
sendeirismo, recollida de cogumelos, etc. 
 
Polo tanto  propoñemos a eliminación deste capítulo na sua totalidade. 
 
Consideramos que a pesca deportiva e a caza dentro da Rede Natura implica afeccións significativas nos 
hábitats das especies clave, tanto de xeito directo como indirecto. Mesmo cumprindo toda a normativa 
existente sobre o tema, cuestión xa de por si ardua e complexa fóra da Rede Natura.  
Resulta moi pouco probable un escenario no cal os cazadores e pescadores teñan a vontade de aprender 
listados de especies protexidas e a capacidade para recoñecelas. A esta limitación á cal hai que sumar o 
efecto da captura de exemplares doutras especies do ecosistema que sirvan de alimento ás especies 
clave.  
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Por todo isto, reclamamos que a caza e a pesca deportiva non sexan autorizables en toda a Rede 
Natura (con excepcións puntuais debidamente xustificadas e autorizadas).  
 
 
 
 
 
9.2.7 Urbanismo e ordenación territorial 
 
2.Directrices   
 
10.0 Os instrumentos de desenvolvemento urbanístico procurarán fixar, con carácter de mínimos, as 
condicións necesarias para evitar a formación de pantallas arquitectónicas e garantir a integración 
paisaxística das vivendas e a súa harmonía co contorno. 
 
Posto que o Plan Director prevalece sobre os plans urbanísticos, propoñemos a seguinte redacción para 
o punto 10.0:  
 
10.0 Os instrumentos de desenvolvemento urbanístico fixarán, con carácter de mínimos, as condicións 
necesarias para evitar a formación de pantallas arquitectónicas e garantir a integración paisaxística das 
vivendas e a súa harmonía co contorno. 
 
11.0 Fomentarase a inventarización de edificios, elementos ou conxuntos arquitectónicos, de enxeñaría, 
espazos colectivos, etc., que sexan de interese polo seu valor arquitectónico, histórico, social ou cultural 
co obxecto de facilitar a súa rehabilitación e coñecemento e promoverase a protección e conservación 
das edificacións máis valiosas. 
 
Cremos que este parágrafo debería ir redactado do seguinte xeito: 
 
 11.0 Realizarase a inventarización de edificios, elementos ou conxuntos arquitectónicos, de enxeñaría, 
espazos colectivos, etc, que sexan de interese polo seu valor arquitectónico, histórico, social ou cultural, 
co obxecto de garantir a súa rehabilitación e coñecemento, asegurando a protección e conservación de 
todas elas. 
 
 
Para evitar o medre incontrolado de novos asentamentos non tradicionais dentro da Rede Natura, 
cremos necesario engadir as seguintes directrices: 
 
13.0 No momento en que os concellos non adaptados á Lei do solo redacten os seus PXOM´s, non 
poderán recalificar, dentro da Rede Natura ningún solo rústico a urbano ou urbanizable.  
 
14.0 Os solos urbanos que actualmente estean dentro da Rede Natura, en caso de xustificarse necesario 
o crecemento do núcleo urbano, non poderán recalificar solo rústico a urbano ou urbanizable, dentro da 
Rede Natura 2000, polo que deberán medrar cara outras zonas fóra da Rede Natura. Únicamente 
poderán medrar dentro da Rede Natura aqueles solos calificados como núcleo rural, e sempre seguindo 
as directrices arquitectónicas e de protección paisaxística indicadas neste apartado. 
 
15.0 Aqueles terreos calificados como urbanos ou urbanizables dentro da Rede Natura, illados de 
calquera núcleo de poboación e sen unha xustificada necesidade por motivos demográficos, serán 
recalificados como solo rústico de protección no momento de aprobación do presente Plan Director, que 
ten prevalencia sobre calquera ordenamento urbanístico. 
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9.2.8 Infraestruturas e obras 
 
2.Directrices  
 
Consideramos oportuno engadir os seguintes puntos: 
 
13.0 Calquera apertura de novos viais ou ensanchamento dos existentes dentro da Rede Natura 2000, e 
que descurra sobre solo rústico de protección, ou fóra de zonas urbanas, deberá ser autorizada pola 
consellería competente en materia de conservación da natureza. A transformación de pistas en estradas 
de dobre carril en zonas destas características só para favorecer o tránsito de veículos particulares, 
deberá estar debidamente xustificada cando non existan outros viais que conduzan aos mesmos 
destinos, e non será xustificable baixo ningún outro criterio. Deberase favorecer nestas actuacións o 
acondicionamento para uso e desfrute prevalente de peóns e ciclistas, procurando que os viais sexan dun 
só carril, con velocidade limitada a 30 km/h ou ben transformar ditas pistas en camiños peonís e/ou de 
carril bicicleta. 
 
14.0 Non se permitirá a instalación de calquera tipo de pista ou instalación deportiva de carácter 
permanente dentro da Rede Natura, causantes de afección ecolóxica ou paisaxistica. 
 
15.0 Con carácter xeral, non se permitirá a instalación de grandes naves industriais ou de 
almacenamento, así como instalacións de carácter permanente e de grandes dimensións asociadas a 
explotacións acuícolas intensivas dentro da Rede Natura. 
 
 
 
 
9.2.8 Uso público e actividades deportivas 
 
 
3.Normativa xeral 
 
Consideramos que no apartado de actividades prohibidas deberíanse incluír como mínimo tamén as 
seguintes, algunhas delas moi estendidas e afectan negativamente á Rede Natura, ademais de non 
estar directamente relacionadas coa súa conservación ou posta en valor, polo tanto debería 
engadirse o seguinte punto: 
 
7.0 Con carácter xeral prohibense as seguintes actividades en Rede Natura: 
-Verbenas e festas gastronómicas sen tradición no lugar. Pola alta contaminación lumínica e sonora. 
-Circos. Pola contaminación lumínica e sonora e o risco de escape de animais exóticos. 
-Competicións deportivas. Pola contaminación lumínica e sonora, e pisoteo do espazo natural. 
-Concertos. Pola alta contaminación lumínica e sonora, e o pisoteo. 
-Lanzamento de foguetes. Pola alta contaminación sonora e risco de danos á fauna e orixe de incendios. 
-Instalacións deportivas como pistas, piscinas, campos de fútbol, pola ocupación irreversible do solo, e a 
contaminación lumínica e sonora. 
-Instalacións de campos de golf. Pola ocupación irreversible do solo; a introdución de especies de 
gramíneas alóctonas; contaminación da auga e do solo por pesticidas; consumo excesivo e insostible de 
auga. 
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-Instalación de campos de tiro. Pola ocupación irreversible do solo e alta contaminación sonora. 
-Actividades de paint- ball . Polo pisoteo da vexetación e molestias á fauna. 
-Actividades de kate-surf. Polo pisoteo da vexetación e molestias á fauna dunares. 
 
 
 
9.2.10 Compoñentes culturais 
 
Directrices 
 
Cremos necesario engadir a seguinte directriz: 
 
8.0 Fomentarase a realización de inventarios de edificios, elementos ou conxuntos arquitectónicos, de 
enxeñaría, espazos colectivos, etc, que sexan de interese polo seu valor arquitectónico, histórico, social 
ou cultural, co obxecto de garantir a súa rehabilitación e coñecemento, asegurando a protección e 
conservación de todas elas. 
 
 
9.2.10 Actividades científicas e monitoraxe 
 
1.Obxectivos 
 
Se por monitoraxe se entende aquí actividades de educación ambiental e interpretación propias dos 
guías –intérpretes da natureza, entón cremos necesario engadir un obxectivo máis.  
 
3.0 Garantir unha educación ambiental e interpretación do patrimonio natural e cultural, de calidade e 
asequible a toda a cidadanía dentro da Rede Natura. 
 
2.Directrices 
 
Propoñemos a creación das seguintes: 
 
5.0 Promoverase a dotación de equipamentos de carácter divulgativo e informativo (Aulas de natureza, 
Centros de Visitantes, panelería e sinaléctica) e recursos humanos suficientes para o seu funcionamento 
(guías–intérpretes, informadores, monitores…). 
 
6.0 Elaboraranse programas anuais de educación ambiental e difusión dos valores naturais de cada 
espazo dirixidos a escolares e poboación en xeral. 
 
7.0 Asegurarase que as actividades de monitoraxe e formación de guías estean coordinadas polo equipo 
dependente da consellería competente en materia de formación, coa fin de evitar a dispersión de criterios 
na mensaxe sobre os valores naturais dos espazos da Rede. 
 
8.0 Fomentarase a creación de emprego mediante a busca de axudas para impulsar pequenas empresas 
ou cooperativas de ecoturismo, turismo ornitolóxico, actividades na natureza compatibles coa súa 
conservación, turismo rural, agroturismo... 
 
 
 

9.3. Normativa zonal 
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1. Ordenación do territorio e urbanismo 
 
 
Normas específicas Zona 1:  Área de Protección 
 
Usos e actividades autorizables  
2.0 As concentracións parcelarias, tras someterse ao procedemento de avaliación de impacto ambiental 
conforme ao Real Decreto Lexislativo 1/2008, e que se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da DC 
92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007. Cando o proxecto de concentración parcelaria inclúa áreas 
ocupadas por hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE ou por áreas prioritarias para as especies de interese 
para a conservación, este requerirá informe, preceptivo e vinculante, do organismo autonómico 
competente en materia de conservación da natureza, aos efectos de incluir ou non os devanditos terreos 
dentro do perímetro da zona a concentrar, dacordo á Lei 10/1985,  de concentración parcelaria de Galicia, 
modificada pola Lei 12/2001 e pola Lei 6/2011.  
 
Este uso debería ser prohibido en Zona 1, por ser incompatible cos seus obxectivos, polo tanto 
propoñemos a supresión do punto 2.0 anterior 
 
 
5.0  A continuación da actividade desenvolvida polas explotacións mineiras, actividades extractivas de 
recursos naturais e establecementos de beneficio vinculados ás actividades mineiras en activo, que 
tiveran lugar con anterioridade á entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, nos ámbitos para os que dispoña de licenza 
urbanística municipal, e sempre e cando se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da DC 92/43/CEE e ao 
artigo 45 da Lei 42/2007, e mediante os correspondentes plans de labores mineiras debidamente 
informados e sometidos a autorización polo organismo competente en materia de conservación da 
natureza. 
  
Neste último caso cremos que este uso debería estar prohibido en Zona 1. 
En todo caso, no momento da posible prórroga da concesión, debería denegarse a mesma. 
 
 7.0 A construción de novas vías de circulación de vehículos a motor cando estean previstas nos plans 
xerais ou outros instrumentos de planeamento urbanístico ou de ordenación do territorio, sempre e cando 
se sometan, de acordo ao artigo 6 da DC 92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007, a unha axeitada 
avaliación das súas repercusións sobre os ecosistemas, os hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, e as 
áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 
 
Cremos que neste caso só debería ser autorizable cando ditos planeamentos ou instrumentos dos 
mesmos estean adaptados á Lei do solo 9/2002. Doutro xeito non se garanten criterios de 
racionalidade, sostibilidade nin protección do medio rural en ditos plans urbanísticos.  
Polo tanto propoñemos a seguinte redacción: 
 
7.0 A construción de novas vías de circulación de vehículos a motor cando estean previstas nos plans 
xerais ou outros instrumentos de planeamento urbanístico ou de ordenación do territorio, sempre e cando 
se sometan [de acordo ao artigo 6 da DC 92/43/CEE, ao artigo 45 da Lei 42/2007, e a Lei do Solo 
9/2002] a unha axeitada avaliación das súas repercusións sobre os ecosistemas, os hábitats do Anexo I 
da DC 92/43/CEE e as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 
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 8.0 A apertura de novos camiños e pistas cando estea expresamente contemplado no plan urbanístico ou 
nos instrumentos de ordenación do territorio, ou ben se trate de camiños rurais contidos nos proxectos 
aprobados pola Administración competente en materia de agricultura, montes ou medio ambiente, ou ben 
sexan autorizados seguindo a canle do artigo 41 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación 
Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia. As novas aperturas de camiños ou pistas deberán 
adaptarse ás condicións topográficas do terreo, evitando no posible toda alteración da paisaxe, 
minimizando ou corrixindo o seu impacto ambiental, e non causando afeccións significativas sobre 
hábitats prioritarios ou sobre especies prioritarias ou catalogadas en perigo de extinción, conforme ao 
establecido no artigo 6 da DC 92/43/CEE e o artigo 45 da Lei 42/2007. 
 
Cremos que neste caso só debería ser autorizable cando ditos planeamentos ou instrumentos dos 
mesmos estean adaptados á Lei do solo 9/2002. Doutro xeito non se garanten criterios de 
racionalidade, sostibilidade nin protección do medio rural en ditos plans urbanísticos. 
Polo tanto propoñemos a seguinte redacción: 
 
 8.0 A apertura de novos camiños e pistas cando estea expresamente contemplado no plan urbanístico ou 
nos instrumentos de ordenación do territorio, ou ben se trate de camiños rurais contidos nos proxectos 
aprobados pola Administración competente en materia de agricultura, montes ou medio ambiente, 
sempre e cando sexan autorizables seguindo a canle da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia. As novas aperturas de camiños ou 
pistas deberán adaptarse ás condicións topográficas do terreo, evitando no posible toda alteración da 
paisaxe, minimizando ou corrixindo o seu impacto ambiental, e non causando afeccións significativas 
sobre hábitats prioritarios ou sobre especies prioritarias ou catalogadas en perigo de extinción, conforme 
ao establecido no artigo 6 da DC 92/43/CEE e o artigo 45 da Lei 42/2007. 
 
 
10.0 A instalación de establecementos de acuicultura, en conformidade cos criterios da Rede Natura 
2000, do artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, adecuándose aos instrumentos para a 
protección, xestión e ordenación da paisaxe, e logo do informe favorable da consellería competente en 
materia de conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, 
estatal e da Unión Europea que resulten de aplicación. 
Este uso debería ser prohibido en Zona 1, por ser incompatible cos seus obxectivos. 
 
11.0 (…..) 
� A reforma e modernización das construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería intensiva 
establecidas antes da entrada en vixencia do presente Plan. 
 
Propoñemos a nova redacción deste punto: 
 
� A reforma e modernización das construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería intensiva 
establecidas antes da entrada en vixencia do presente Plan. En todo caso, promoverase a 
reconversión destas instalacións cara á gandería extensiva e/ou ecolóxica. 
 
� A reforma e modernización das construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal ou 
de apoio á explotación forestal, establecidas antes da entrada en vixencia do presente Plan. 
 
Propoñemos a redacción seguinte: 
. 
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� A reforma e modernización das construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal ou 
de apoio á explotación forestal, establecidas antes da entrada en vixencia do presente Plan. En todo 
caso promoverase a incorporación de criterios e modelos de silvicultura ecolóxica e/ou 
tradicional. 
 
 
 
� A reforma ou modernización das instalacións establecidas antes da entrada en vixencia do presente 
Plan necesarias para os servizos técnicos de telecomunicacións, a infraestrutura hidráulica e as redes de 
transporte, distribución e evacuación de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga e saneamento, 
cando non supoñan a urbanización ou transformación urbanística dos terreos polos que discorren. 
 
Neste punto propoñemos engadir o seguinte parágrafo: 
 
 En todo caso será preciso realizar  o soterramento e/ou  integración visual das instalacións novas e 
tamén das preexistentes. 
 
� Construcións destinadas ás actividades extractivas establecidas no momento de entrada en vixencia 
do presente Plan, incluídas as explotacións mineiras, as canteiras e a extracción de áridos ou terras, así 
como os seus establecementos de beneficio e actividades complementarias de primeira transformación, 
almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación directa coa 
natureza, extensión e destino da finca ou explotación do recurso natural. 
 
No caso das instalación mineiras, cremos que este uso debería estar prohibido en Zona 1. 
En todo caso, no momento da posible prórroga da concesión, debería denegarse a mesma. 
   
 
 
 
Normas específicas Zona 2:  Área de Conservación 
 
Usos e actividades autorizables 
 
2.0 No caso de terreos situados no litoral galego unicamente poderase autorizar a rehabilitación das 
edificacións de interese patrimonial ou etnográfico e demais construcións tradicionais preexistentes, 
debendo axustarse nestes casos tanto ás condicións de edificación impostas pola lexislación vixente en 
materia de urbanismo e ordenación territorial coma ás prescricións contidas no Plan de Ordenación do 
Litoral. En todo caso, darase preferencia aos proxectos de rehabilitación de edificacións 
tradicionais e de interese patrimonial ou etnográfico preexistentes sobre aqueles que prevexan a 
construción de novas instalacións. 
 
Propoñemos engadir o seguinte texto ao final do parágrafo: “…novas instalacións. Estas últimas só se 
autorizarán en casos excepcionais, e debidamente xustificados.” 
 
3.0  Consideraranse autorizables os seguintes usos construtivos, tanto temporais como permanentes, 
sempre que quede garantida a integración das edificacións coa paisaxe e os valores obxecto de 
protección, se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da DC 92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007, e que 
tras levar a cabo unha axeitada avaliación das súas repercusións esta sexa a solución alternativa a 
adoptar que mellor salvagarde os valores ambientais, sempre e cando non afecten aos tipos de hábitats 
de interese comunitario nin aos núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, nin 
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afecten dun xeito significativo aos elementos da paisaxe que revistan unha importancia fundamental para 
os compoñentes da biodiversidade, nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos 
ecosistemas. 
(…) 
- As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería extensiva e intensiva, granxas, currais 
domésticos e establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas. 
 
Propoñemos unha nova redacción deste punto: 
 
- As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería, granxas, currais domésticos e 
establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas. En todo caso, 
promoverase a reconversión das instalacións de gandería intensiva a modelos de gandería tradicional, 
extensiva ou ecolóxica. 
.  
 
- As construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio á explotación 
forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal. 
 
Propoñemos a seguinte redacción: 
 
 . - As construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio á explotación 
forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal. En todo 
caso promoverase a incorporación de criterios e modelos de silvicultura ecolóxica e/ou 
tradicional. 
 
 
 - As instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial destas, así 
como, en todo caso, as de subministración de carburante. 
 
Este uso debería ser prohibido en Zona 2, por ser incompatible cos seus obxectivos, polo tanto 
propoñemos a supresión deste punto. 
 
 
- As instalacións necesarias para os servizos técnicos de telecomunicacións, a infraestrutura hidráulica 
e as redes de transporte, distribución e evacuación de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga 
e saneamento cando non supoñan a urbanización ou transformación urbanística dos terreos polos que 
discorren. 
 
Neste punto propoñemos engadir o seguinte parágrafo: 
 
 En todo caso será preciso realizar  o soterramento e/ou  integración visual das instalacións novas e 
tamén das preexistentes 
. 
 
- As instalacións de praia e actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, que se 
desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións imprescindibles para o uso de que se trate, logo 
do informe favorable da consellería competente en materia de conservación de espazos naturais sobre 
o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da UE que resulten de aplicación. 
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Só se deberían permitir as instalacións de praia e baño e servizos de socorrismo asociados. Non é 
imprescindible desenvolver actividades deportivas, socioculturais ou recreativas que conleven instalacións 
asociadas na Rede Natura. Para iso existen lugares máis axeitados fóra da Rede Natura. 
 
Propoñemos polo tanto a seguinte redacción: 
 
- As instalacións de praia e de baño, logo do informe favorable da consellería competente en materia de 
conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da 
UE que resulten de aplicación. Con carácter excepcional e debidamente xustificado poderán autorizarse 
tamén instalacións ou equipamentos para actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo. 
 
- Construcións destinadas ás actividades extractivas establecidas no momento de entrada en vixencia 
do presente Plan, incluídas as explotacións mineiras, as canteiras e a extracción de áridos ou terras, 
así como os seus establecementos de beneficio e actividades complementarias de primeira 
transformación, almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre que garden 
relación directa coa natureza, extensión e destino da finca ou explotación do recurso natural. 
 
As prórrogas ás concesións mineiras na Zona 2 deberían denegarse sempre que se esgote o tempo de 
concesión.  
 
 
 
 
Normas específicas Zona 3:  Área de Uso Xeral 
 
Usos e actividades autorizables 
 
A zona 3 non debe ser o lugar onde se permita calquera tipo de actividade que se permitiría fóra da Rede 
Natura polo simple feito de que se trate de zonas con núcleos rurais, humanizadas e cos hábitats 
fragmentados.  
Precisamente por isto debe tratarse dunha zona adicada á restauración dos valores degradados e a 
frear o aumento da súa degradación e a fragmentación dos seus hábitats con máis edificacións e 
infraestruturas.  
 
2.0 As obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes que non 
supoñan variación da súa tipoloxía. 
 
Propoñemos unha nova redacción para este punto: 
 
2.0 As obras de rehabilitación das edificacións existentes que non supoñan variación da súa tipoloxía, 
altura ou superficie edificada. 
 
 
1.0 Novos usos e construcións na zona de servidume de protección de costas dos núcleos rurais 

preexistentes afectados pola lexislación de costas sempre e cando se garanta a efectividade da 
servidume, que será de vinte metros, e non se prexudique o dominio público marítimo-terrestre. 
 

Este uso debería ser prohibido en Zona 3, por ser incompatible cos obxectivos da Rede Natura, pois 
calquera aumento de urbanización residencial vai en contra da salvagarda da paisaxe e patrimonio 
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arquitectónico tradicional, aumenta a destrución e fragmentación dos hábitats, a perda de biodiversidade, 
e o consumo irreversible de solo, polo tanto propoñemos a supresión do punto 3.0. 
 
 
4.0 Consideraranse autorizables os seguintes usos construtivos, tanto temporais como permanentes, 
sempre que quede garantida a integración das edificacións coa paisaxe e os valores obxecto de 
protección, se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da DC 92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007, e que 
tras levar a cabo unha axeitada avaliación das súas repercusións esta sexa a solución alternativa a 
adoptar que mellor salvagarde os valores ambientais, sempre e cando non afecten aos tipos de hábitats 
de interese comunitario nin aos núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, nin 
afecten dun xeito significativo aos elementos da paisaxe que revistan unha importancia fundamental para 
os compoñentes da biodiversidade, nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos 
ecosistemas. 
 
 
� As construcións e instalacións agrícolas en xeral, tales como as destinadas ao apoio das explotacións 
hortícolas, almacéns agrícolas, talleres, garaxes, parques de maquinaria agrícola, viveiros e 
invernadoiros, ou outras análogas. 
Estes usos deberían prohibirse na Zona 3, pois non se trata de usos tradicionais.  
 
� As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería extensiva e intensiva, granxas, currais 
domésticos e establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas. 
 
Propoñemos unha nova redacción deste punto: 
 
- As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandería, granxas, currais domésticos e 
establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais, e instalacións apícolas. En todo caso, 
promoverase a reconversión das instalacións de gandería intensiva a modelos de gandería tradicional, 
extensiva ou ecolóxica. 
.  
 
� As construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio á explotación 
forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal. 
 
Propoñemos a seguinte redacción: 
 
 . - As construcións ou instalacións forestais destinadas á xestión forestal e as de apoio á explotación 
forestal, así como as de defensa forestal, talleres, garaxes e parques de maquinaria forestal. En todo 
caso promoverase a incorporación de criterios e modelos de silvicultura ecolóxica e/ou 
tradicional. 
 
 
� As instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial destas, así 
como, en todo caso, as de subministración de carburante. 
 
Este uso debería ser prohibido en Zona 3, por ser incompatible cos seus obxectivos, no sentido de que 
aumentaría a perda de naturalidade da zona, polo tanto propoñemos a supresión deste punto. 
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� As instalacións necesarias para os servizos técnicos de telecomunicacións, a infraestrutura hidráulica e 
as redes de transporte, distribución e evacuación de enerxía eléctrica, gas, abastecemento de auga e 
saneamento cando non supoñan a urbanización ou transformación urbanística dos terreos polos que 
discorren. 
 
Propoñemos engadir o seguinte texto ao final do parágrafo: 
 
En todo caso será preciso realizar  o soterramento e/ou  integración visual das instalacións novas e 
tamén das preexistentes 
 
� As construcións e instalacións para equipamentos e dotacións que haxan de situarse necesariamente 
no medio rural, como cemiterios, escolas agrarias, centros de investigación e educación ambiental e 
campamentos de turismo e pirotecnias. 
 
Que haxan de situarse necesariamente no medio rural non implica que haxan de situarse necesariamente 
na Rede Natura, especialmente tratándose dunha industria pirotécnica, cuxo lugar máis axeitado é un 
polígono industrial, fóra da Rede Natura. Por iso estas instalacións pirotécnicas deberían estar 
prohibidas na Rede Natura. 
 
� As instalacións de praia e actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo e de baño, que se 
desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións imprescindibles para o uso de que se trate, logo do 
informe favorable da consellería competente en materia de conservación de espazos naturais sobre o 
cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da Unión Europea que resulten de aplicación. 
 
Só se deberían permitir as instalacións de praia e baño e servizos de socorrismo asociados. Non é 
imprescindible desenvolver actividades deportivas, socioculturais ou recreativas que conleven instalacións 
asociadas na Rede Natura. Para iso existen lugares máis axeitados fóra da Rede Natura. 
 
Propoñemos polo tanto a seguinte redacción: 
 
- As instalacións de praia e de baño, logo do informe favorable da consellería competente en materia de 
conservación de espazos naturais sobre o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da 
UE que resulten de aplicación. Con carácter excepcional e debidamente xustificado poderán autorizarse 
tamén instalacións ou equipamentos para actividades de carácter deportivo, sociocultural, recreativo. 
 
 
� Construcións destinadas ás actividades extractivas establecidas no momento de entrada en vixencia 
do presente Plan, incluídas as explotacións mineiras, as canteiras e a extracción de áridos ou terras, así 
como os seus establecementos de beneficio e actividades complementarias de primeira transformación, 
almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre que garden relación directa coa 
natureza, extensión e destino da finca ou explotación do recurso natural. 
 
As prórrogas ás concesións mineiras na Zona 3 deberían denegarse sempre que se esgote o tempo de 
concesión. 
 
� Con carácter excepcional nos municipios con máis do 40% da súa superficie clasificada como solo 
rústico de especial protección de espazos naturais, as seguintes actividades: 
- O depósito de materiais. 
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- O almacenamento e parques de maquinaria, vinculadas directamente coa conservación o uso e o gozo 
do medio natural, así como os propios do medio rural e das súas actividades relacionadas e debidamente 
autorizadas.. 
- O estacionamento ou exposición de vehículos ao aire libre, vinculadas directamente coa conservación o 
uso e o gozo do medio natural, así como os propios do medio rural e das súas actividades relacionadas e 
debidamente autorizadas. 
 . 
 
Calquera instrumento de ordenación ou planificación dos espazos protexidos prevalece por lei 
sobre os plans urbanísticos municipais para evitar a urbanización innecesaria dos mesmos. Sen 
embargo, este Plan Director, lonxe de aproveitar dita prevalencia para blindar da debida protección a toda 
a Rede Natura, que se presupón o seu obxectivo principal, amósase incomprensiblemente permisivo e 
menos restritivo que as propias Leis urbanisticas á hora de protexer os espazos naturais da urbanización. 
 
Neste sentido, sería imprescindible engadir o seguinte: 
 

- Non se autorizará a recalificación de solo rústico de protección a outros (núcleo rural, urbano, 
urbanizable…) en calquera das tres zonas.  

 
 
2. Infraestruturas e obras 
�  
Normas comúns ás Zonas 1, 2 e 3 
�  
Usos e actividades autorizables 
 
 
4.0 A instalación de liñas eléctricas aéreas de alta tensión, de liñas de baixa tensión, as telefónicas e as 
telegráficas, de torres necesarias para a prestación de servizos de telecomunicacións, así como a 
ampliación ou modificación das existentes, sempre e cando non exista posibilidade de situalas fóra do 
espazo, non causen unha afección significativa sobre os hábitats prioritarios ou sobre as áreas prioritarias 
das especies de interese para a conservación, e a autorización sexa outorgada con arranxo ao artigo 6 da 
DC 92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007.  
 
Propoñemos engadir o seguinto texto ao punto 4.0.: 
 
Optarase sempre polo soterramento do cableado e instalacións salvo nos casos nos que se desaconselle 
por motivos de conservación ambiental. 
 
 
8.0 Os proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes executados nos termos do Decreto 
138/2010, do 5 de agosto, polo que se establece o procedemento e as condicións técnico-administrativas 
para a obtención das autorizacións de proxectos de repotenciación de parques eólicos existentes na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e en especial no disposto nos seus artigos 3º e 5º. 
 
Para ser coherentes coa prohibición de novos proxectos de parques eólicos, ditos proxectos de 
repotenciación deberían prohibirse dentro da Rede Natura sempre que conleven un aumento da 
ocupación do solo e polo maior fragmentación do hábitat. 
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3. Uso público e actividades deportivas 
 
Normas comúns ás Zonas 1, 2 e 3 
 
Usos e actividades permitidos 
 
Deberíase distinguir aquí entre actividades de educación, sensibilización e coñecemento do propio 
espazo protexido, e actividades simplemente lúdicas. No primeiro caso, adóitase necesitar de 
itinerarios que poden transcorrer polos Zonas 2 e 3, preferiblemente pola 3. Así mesmo, no caso de 
equipamentos de educación e interpretación asociados, estes tamén deberían estar na  Zona 3. 
Sen embargo para o outro tipo de actividades lúdico-deportivas, non relacionadas directamente 
coa conservación, coñecemento ou posta en valor do lugar,  e sobre todo no caso das 
instalacións asociadas, non hai necesidade de que se desenvolvan dentro do propio espazo protexido. 
Por iso as áreas recreativas, zonas habilitadas para actividades como a acampada, deberían situarse en 
zonas aledañas pero externas á Rede Natura, ou en todo caso en Zona 3.. 
 
Especialmente as seguintes actividades deberían ser prohibidas dentro da Rede Natura, pero 
fomentando que se realicen en zonas próximas ou aledañas: 
� A práctica do aeromodelismo e o uso de papaventos. Polas molestias á avifauna, especialmente nas 
ZEPA. 
� O uso do lume, nas áreas e nas infraestruturas habilitadas a tal efecto. Polo evidente risco de incendio, 
cuxas consecuencias son moito máis graves dentro da Rede Natura que fóra dela. 
 
� A realización de espectáculos de carácter lúdico ou recreativo de carácter temporal ao aire libre, 
sempre e cando non se realicen sobre áreas ocupadas por hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE. Porque 
inevitablemente sempre levan asociadas altas doses de contaminación acústica e lumínica. 
 
Para as zonas 1 e 2, propoñemos a prohibición do uso de embarcacións deportivas e recreativas (coa 
posible excepción de embarcacions para actividades divulgativas sostibles e debidamente autorizadas)  
de motor, debido ás molestias orixinadas polo ruído, a contaminación da auga e o aire, así como o exceso 
de velocidade, que alteran a tranquilidade propia dun espazo protexido. 
 
 
Usos e actividades autorizables 
 
Propoñemos a eliminación das seguintes actividades como autorizables: 
 
 As competicións de vehículos a motor, e especialmente os rallys, ou outro tipo de probas deportivas, 
cando discorran por vías de libre tránsito, e leven consigo perturbacións acústicas, aglomeración de 
espectadores, estacionamiento fora de áreas habilitadas a tal efecto de vehículos, ou equipamentos de 
apoio, coordinación ou servizos. 
 A realización de manobras militares motorizadas, cando non causen unha afección significativa sobre o 
estado de conservación dos tipos de hábitats naturais ou das poboacións de especies de interese para a 
conservación, ao abeiro do artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, e dos obxectivos e 
directrices do presente plan. 
 O kite surf e actividades náuticas semellantes, sempre e cando non causen unha afección significativa 
sobre o estado de conservación dos tipos de hábitats naturais ou das poboacións de especies de interese 
para a conservación, ao abeiro do artigo 6 da DC 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, e non se 
realicen sobre lagoas costeiras. 
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Para rematar, no Documento de Síntese, apartado 8.1. (Zonificación da Rede Natura), pódese 
ler ao final do apartado: 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. 
 
A zona 3, por ser a máis degradada, debería ser restaurada na medida do posible, e instalar nela as 
actividades de educación, sensibilización e uso público, pero non actividades recreativas de calquera tipo, 
como se non se estivese nun lugar protexido: instalación de circos, verbenas (sen tradición no lugar), 
festas gastronómicas, concertos, instalacións de pistas deportivas, campos de fútbol... Estas actuacións 
que a dia de hoxe se están permitindo en lugares da Rede Natura, non deben servir de 
xustificación para legalizalas ou consolidalas grazas a este último parágrafo, calificando por iso 
estes lugares na Zona 3.  


