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Att da D.X. de PATRIMONIO NATURAL.  
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
Rúa San Lázaro s/n.  Santiago de Compostela. 
 
ASUNTO: Comentarios ó Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo- Terrestre das Illas 
Atlánticas de Galicia. 
 
Raquel González García, con DNI 76821543W, en nome e representación do “Colectivo Ecoloxista do 
Salnés” (C.E.S.), con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100 O Grove, correo electrónico 
cesalnes@yahoo.es e teléfono 680580086 aos mesmos efectos: 
 
EXPÓN QUE: 

- O día 22 de marzo publicouse no D.O.G. o ANUNCIO da Dirección Xeral de Conservación da 
Natureza, polo que se acorda someter á participación do público o borrador do Plan Reitor de Uso e 
Xestión (PRUX) do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG). 

 
- O prazo de presentación de comentarios a este borrador do PRUX finaliza o 7 de maio de 2018 a 

través do portal ofimático de transparencia da Xunta de Galicia e por escrito a través de rexistro do 
Portelo Único. 

 
- Que a lei 30/92 de Procedemento Administrativo, no artigo 86 di: A comparecencia no trámite de 

información pública non outorga, por si mesma, a condición de interesado. Non obstante, quen 
presenten alegacións ou observacións neste trámite teñen dereito a obter da Administración unha 
resposta razoada(…). 

 
 
Por isto SOLICITA que: 
 

- Sexan tidas en conta as seguintes observacións do CES, entregadas en prazo.  
- Que a DX Conservación do Patrimonio Natural nos responda por escrito coa argumentación á 

consideración da Administración ante os nosos comentarios. 
- Que se considere ó CES parte interesada no procedemento de aprobación do PRUX do PNMTIAG e 

se nos manteña informados por escrito do curso de dito proceso.  
 
 
 
 
 
En Vilagarcía, a 30 de abril de 2018. 
 
 
Raquel González García. 
Vicepresidenta do CES 
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OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS DO COLECTIVO ECOLOXISTA DO SALNÉS 
Ó PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN DO 
PARQUE NACIONAL MARÍTIMO TERRESTRE DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. 
 
O Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES), é unha asociación de carácter ambientalista que 
centra o seu traballo na divulgación e defensa dos valores naturais da comarca do Salnés e 
beira sur da ría de Arousa. A illa de Cortegada pertence a Vilagarcía de Arousa; a illa de Ons 
forma parte da ZEC “Complexo Ons – O Grove”, espazo protexido no corazón do Salnés 
sobre o que exercemos moitas das nosas tarefas; a illa de Sálvora, na entrada da ría de 
Arousa está vinculada á nosa comarca por próximidade xeográfica. Por elo o CES considera 
que debe presentar os seguintes comentarios ao PRUX do Parque Nacional. 
 
 
 
1. OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS Ó CAPÍTULO 3.2, DIAGNOSE: 
 
Neste apartado de diagnose debe plasmarse a realidade ambiental e biolóxica do PNMTIAG. O CES 
considera que non debe tratarse dun mero listado de nomes de especie que habitan no Parque, se non que 
como ben indica o nome do apartado, debería facerse unha diagnose, una análise de situación de 
conservación de ditas especies. Esta análise é importante como base á hora de marcar as pautas de xestión 
e planificar as actuacións a levar a cabo nos apartados de zonificación e directrices normativas deste PRUX.  
 
O CES considera que, ao respecto da descrición dos aspectos do medio físico e de especies e hábitats  do 
PNMTIAG que se fai  nos diferentes subapartados deste apartado do PRUX ( no que se agradece o esforzo 
divulgador do texto, que fuxe de vocabulario específico),  a descrición é moi somera e sinxela para tratarse 
dunha diagnose sobre a que planificar. O CES considera que se debe aportar máis información, como os 
seguintes aspectos básicos: 
 
- Un listado completo de especies coñecidas do PNMTIAG.  
- Unha análise específica de situación de conservación das especies de maior relevancia ou cun interese 
especial de conservación.  
- No caso destas especies de especial interese, presentar cartografía de distribución no Parque e cartografía 
dos seus hábitats (con nomenclatura CORINE, empregada na Directiva 43/92/CEE).  
- Unha análise específica (análise DAFO) da situación de conservación de cada un dos hábitats presentes no 
PNMTIAG, así como unha cartografía detallada de superficie destes hábitats.  
 
 
O máis semellante á cartografía ambiental preséntase no subapartado 4.1. de Usos e aproveitamentos 
actuais, cunha táboa de Unidades Ambientais complementada cun texto explicativo e unha cartografía onde 
se representan ditas unidades. Mais estas unidades ambientais non se empregan no PRUX como criterios de 
zonificación no apartado 5, polo que non serven de base técnica para tal fin. 
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Tamén nos apartado 6.3.2. de Medidas de xestión: compoñentes da biodiversidade, no subapartado 1. se fai 
unha breve descrición dos hábitats costeiros e mariños (que se centra nunha mera enumeración destes  
sistemas), que non se fai na diagnose (sitio indicado), e que tampouco vai acompañado de cartografía nin 
táboas de superficie  relativas a cada hábitat.  
 
Segundo se desprende da lectura do PRUX, á hora de plantexar a zonificación do PNMTIAG, para un lugar 
determinado, emprégase como criterios básico a presenza significativa de hábitats prioritarios ou de interese 
comunitario citados na Directiva 43/92/CEE como se describe na definición das 5 categorías de zonificación 
presentadas na páxina 52 do documento do PRUX. Se con ese criterio inclúese un lugar dentro das 5 
categorías de zonificación (nomeadamente nas de zona de reserva, zona uso restrinxido ou uso moderado), , 
resulta moi extrano que non se presente unha cartografía detallada de ditos hábitats (tanto terrestres como 
mariños) e a súa descrición técnica que caracterice dito hábitat, así como o seu estado de conservación, 
fraxilidade e grao de rareza na área xeográfica, na comunidade autónoma de Galicia e no propio PNMTIAG 
(que tamén son criterios que se empregan na definición de tales zonas). Sen esta precisión non é posible 
argumentar a zonificación exposta no apartado seguinte cunha certa coherencia e precisión técnica. 
 
Se o PRUX é o documento de referencia que vai ter a DX de Conservación do Patrimonio Natural para a 
xestión do PNMTIAG, debe aparecer información detallada sobre os hábitats prioritarios e de interese 
comunitario. Sen este coñecemento técnico, non se poden tomar decisións técnicas con base científica, e 
moito menos zonificar en base ao marcado pola Directiva 43/92/CEE, norma que o PRUX acata como base 
lexislativa.  
 
A xuízo do CES, o presentado no apartado 3.2 do PRUX, ademais de non tratarse dunha DIAGNOSE se non 
dunha “moi simple descritiva”,  esa descritiva está desactualizada e con erros, polo que debe ser 
completamente revisada. O CES quere destacar os seguintes: 
 

- Unha especie tan emblemática para o PNMTIAG como a Gaivota patiamarela, está referenciada no 
PRUX como Larus cachinnans, sendo actualmente denominada co nome científico L. michahellis.  

- Un Parque Nacional Marítimo Terrestre debe saber que as algas pertencen ao Reino Protistas, 
superfilo Algae, non ao da flora, como se entende do cadro presentado no apartado de especies de 
interese. 

- Un Parque debe ser consciente en todo momento das especies que por lei debe vixiar, polo que no 
PRUX deben citarse todas as especies que aparecen recollidas na lexislación autonómica, estatal ou 
internacional como especie de interese para a conservación. Neste PRUX, un documento técnico, 
non aparecen especies que curiosamente si veñen recollidas en publicacións do propio Parque de 
carácter máis divulgativo. Atendendo a esta información débese revisar e ampliar o listado de 
especies de interese coa información coa que conte a Administración actualmente ao respecto e 
como mínimo, coas seguintes especies: Alyssum loiseleurii, Chaetopogon fasciculatus subsp 
prostratus, Narcisus pseudonarcisus subsp nobilis e N. triandrus, Suaeda albescens, Zostera marina 
e Zostera noltii, Cephalantera longuifolia, Dactylorhiza elata e D. maculata, Serapias codígera e S. 
lingua e S parviflora.  

- Actualizar os datos de censos de aves é moi importante á hora de presentar e argumentar a 
normativa e a zonificación. Se tendo datos de nidificación do Corvo mariño cristado tomados en anos 
recentes, outra das especies emblemáticas do Parque, non é razoable presentar os datos de 2003 e 
2005 cando ademais a súa evolución de descenso poboacional é cando menos preocupante.  

- A riqueza micolóxica da illa de Cortegada non queda reflectida na diagnose, sendo un dos grandes 
valores naturais que ten a superficie terrestre do Parque. Queda completamente inadvertido o feito de 
que posúa máis e 600 fungos e que inclúen rarezas e primeiras citas para España. O CES considera 
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que se esta riqueza on se inclúe no diagnóstico, as ferramentas e actuacións programadas no PRUX 
para a xestión da illa serán equívocas. 

 
O CES considera que tras 24 versións do PRUX e case tras 15 anos da declaración do Parque, a DX de 
Conservación do Patrimonio Natural debe contar con toda a información relativa a especies e hábitats, polo 
que debería ser presentada no presente borrador de PRUX e empregada á hora de argumentar a toma de 
decisións para o presente e futuro. Se a presentación é descoidada, desactualizada e con erros a sociedade 
non o entenderá como seria, polo que a conservación da biodiversidade sairá perdendo. 
 
 
 
 
2.OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS Ó CAPÍTULO 4, USOS E APROVEITAMENTOS. 
No apartado 4.1 de usos e aproveitamentos actuais se cometen varios erros á hora de comentar as 
superficies e presenzas das unidades ambientais presentadas. A continuación detállanse algunhas delas: 
- A unidade marisma non só se presenta no arquipélago de Cortegada, tamén se presenta en Cíes (no Lago).  
- No tocante ás plantacións forestais: dise que Cortegada atópase coa metade da súa superficie cuberta de 
plantacións forestais pero este é un dato desactualizado tras as recentes cortas de eucalipto. Tamén se 
comenta que en Sálvora hai unha plantación de piñeiro, pero a plantación é de eucaliptos. 
- Con respecto aos bosques de especies autóctonas, dise que en Sálvora non hai representación pero é un 
dato errado xa que si existen pequenas manchas de bosque de ribeira (salgueiral e ameneiral) que non son 
maiores debido á acción dos grandes herbívoros. O Parque debería fomentar a súa extensión nas súa zona 
de potencial crecemento natural. 
 
 
No apartado 4.2 de previsión de usos e aproveitamentos, apartado que debe servir de análise do que máis 
probablemente suceda no futuro, se deben empregar datos evolutivos para ir analizando a pauta de 
funcionamento do territorio pero o que non é aconsellable é non actualizar os datos dispoñibles. Lonxe desto, 
no terceiro parágrafo, se nos presentan datos de ocupación de visitantes do ano 2007, feito que anula a 
credibilidade con respecto á seriedade na análise de tendencia que se pretendía aportar neste apartado e 
resta confianza no resto das medidas tomadas en base a esta análise. 
 
Neste subapartado, no terceiro parágrafo, dedicado á actividade pesqueira e marisqueira  dise que “...cabe 
esperar que siga sendo artesanal, profesional e sostible que fomente o mantemento do estado de 
conservación favorable ......das especies de interese....”. Nun PRUX deberíase presentar os datos da 
realidade sobre a cal se debe xestionar e de pouco serve tildar de sostibles o uso de endeño remolcado que 
aran os fondos (incluídos os dun sistema tan delicado como os de Maërl), as redes que pescan sobre os 
fondos mariños e os estragan, o lixo provinte do sector pesqueiro, as redes pantasmas e os xa famosos 
trasmallos que producen a morte de individuos de corvos mariños cristados nas zonas de alimentación 
próximas ás zonas de cría. Para un Parque Nacional no que o 86% da súa superficie é mar, non se pode 
pasar por alto esta problemática pintándoa cunha cor verde sostible. O CES considera que no PRUX débese 
plasmar un traballo de análise seria da problemática pesqueira a nivel de afectación ambiental sobre hábitats 
e especies do Parque, e sobre iso tomar as decisións oportunas, facendo partícipe ao sector. O CES é 
consciente do peso social, político i económico do sector pesqueiro e da dificultade que iso comporta, mais 
non é escusa para que a DX de Conservación do Patrimonio Natural non faga un esforzo e que no PRUX 
quede reflectido un diagnóstico da problemática asociada a esta práctica e onde se proxecten as liñas de 
acción para acadar obxectivos de sostibilidade real no sector, que deberían tamén plasmarse no PRUX. Se 
non o PRUX converterase en papel mollado que verá como a degradación dos ecosistemas mariños segue 
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avanzando, producindo perdas ambientais pero tamén económicas no sector pesqueiro, como xa as están a 
sufrir. O Parque debería servir como un laboratorio de probas para unha política de mar e de pesca de futuro, 
sostible ambiental e economicamente falando. 
 
  
3. OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS AO CAPÍTULO 5, ZONIFICACIÓN E SUBAPARTADO 6.4, 
NORMATIVA ZONAL 
 
Con respecto ao capítulo 5 o CES considera que é un capítulo crucial onde se plasma sobre o mapa da 
superficie do Parque as prioridades de xestión, manado das conclusións nacidas da análise de diagnóstico de 
conservación dos capítulos anteriores. A zonificación é a ferramenta de ordenación do territorio que ten o 
Parque para delimitar os seus usos e aproveitamentos. A zonificación é un aspecto moi importante para unha 
correcta xestión nos próximos anos de vixencia do PRUX e tamén para unha boa comunicación coa 
cidadanía que agarda transparencia na xestión (e non ambigüidade e subxectividade na normativa).  
Por isto quixérase dende o CES que se mellorara os mapas de zonificación (así como a delimitación por 
escrito que se presenta nos capítulos 6.4 de Normativa zonal). Ditos mapas non aportan o suficiente detalle 
nin escala como para afinar as correspondencias coa realidade. Estes mapas deben ser tratados  con 
carácter máis técnico polo que consideramos que sobre os mapas de cada arquipélago deben plasmarse 
como mínimo os seguintes aspectos:  
- os vértices dos límites do PNMTIAG identificados con coordenadas, 
- a topografía e os cursos fluviais das illas. 
- as cotas de profundidades mariñas. 
- a toponimia das illas (sobre todo aqueles puntos limítrofes entre zonas),  
- as áreas dos distintos hábitats mariños e terrestres (nomenclatura CORINE),  
- os viais e infraestruturas presentes,  
- as liñas de demarcación de Costa e  
- as zonas de xestión propostas. 
 
Ademais, acompañando á cartografía, deberíase poñer por escrito os límites de cada unha das zonas en 
cada arquipélago, que neste borrador de PRUX aparecen case 60 páxinas máis adiante, no apartado de 
normativa zonal 6.4.1 (1,2,3,4 e 5). O CES cree que a descrición da zonificación quedaría máis clara 
xunto á cartografía. Podería ser esta a causa de que incluso o equipo redactor cometera erros xa que hai 
casos no que o escrito no apartado da normativa zonal non corresponde co cartografado. A continuación 
describimos algúns dos erros graves de non correspondencia entre mapas e o texto descritivo da 
zonificación, que se deben aclarar canto antes: 

- En Sálvora: no mapa de zonificación non aparece ou non se aprecia o faro, nin o peirao nin edificacións 
contiguas nin o heliporto como zona de uso especial, se non como uso moderado, sen embargo no texto 
do  apartado 6.4.4.de normativa zonal de zona de uso especial si aparecen descritos. 
- No caso de Cortegada os illotes do Con nin sequera aparecen, nin no texto de ningunha zona, nin no 
mapa. Ademais na zona de uso restrinxido aparece que comprende parte do territorio da Illa de 
Cortegada con excepción da zona de reserva e a zona de Uso especial. Isto quere dicir que si existe 
zona de reserva na illa que non aparece nin no mapa nin no texto correspondente? 
- En Cíes: O lago de Cíes aparece no mapa como zona de reserva; no texto (apartado 6.4.1.1) non 
aparece. As dunas de Rodas no mapa (impreciso) semella estar incluído en Zona de reserva; no texto 
non. 
- En Ons. Na Zona de asentamento tradicional enuméranse os barrios, onde falta o Bº do Caño e Cítase 
un chamado Bº de Ons, que non nos aparece en ningún mapa consultado. 
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Nunha norma como un PRUX non pode ter estes erros, que crean confusión tanto para a xestión como para a 
cidadanía (e máis nunha versión número 24) xa que non se sabe a que aterse. O CES cre que tanto o lago 
como as dunas de Rodas (Cíes) como os illote do Con deben incluírse en zona de reserva. 
 
No texto descritivo das cinco zonas exposto no apartado de Normativa zonal indicar que dende o CES 
apreciamos moita indefinición de límites entre zonas, polo que se deben ampliar e clarificar ditas 
descricións así sexa cunha cartografía técnica e con escala, ou describindo no texto referencias sobre o 
terreo, ou con coordenadas xeográficas, ou con calquera outra indicación que facilitara ao cidadán entender a 
zonificación do mapa. Así consideramos impresentable para unha norma deste calibre facer indicacións como 
as que seguen: 

- Na descrición da Zona de Reserva (apartado 6.4.1.1). No caso de Sálvora indícase “a zona central 
da illa de Sálvora”. No caso de Cíes, na illa Sur indícase “vertente NE da mesma”.  

 
- Na descrición da Zona de Uso Restrinxido (apartado 6.4.2.1): No caso de Cortegada: “comprende 

parte do territorio insular da illa...”.  No caso de Ons. “a maior parte da zona interior da illa”. No caso 
de Cíes, “comprende a zona interior das illas non incluídas en zona de reserva ou de uso moderado” 
semellando entón que engloba tamén o cámping ou os faros (uso especial). Tamén en Cíes na illa 
Sur dise “as encostas costeiras da vertente NE por detrás da praia de San Martiño” (así non queda 
claro ata onde chega o límite superior nin se engloba a duna que tampouco se cita en ningunha outra 
zonación). 

 
- Na descrición da Zona de Uso Moderado, no caso de Sálvora “inclúe a parte da zona  interior da illa 

contigua ao bordo litoral L e S delimitada entre a Z. reserva  e a Z. Uso restrinxido” (estas últimas 
tampouco ben delimitadas, polo que son unha falsa referencia). 

 
- En Zona de Uso especial non se especifican os edificios, simplificándose con frases como no caso 

de Cortegada “edificacións de xestión do Parque” no que se inclúe as ruínas da aldea, segundo 
semella no mapa. Débense especificar e nomealos. 

 
- Con respecto á zonificación da parte mariña, a imprecisión que máis se repite é a da cota de 

profundidade que indica augas someras (menos de 10m). O mapa presentado de zonificación non 
ven acompañada dun mapa de profundidades das auga do Parque, polo que este límite non queda 
ben claro nin ben descrito. De ter presentado unha cartografía dos fondos mariños con cotas de 
profundidade podería terse tomado como boa. Facendo unha simple comparativa coas cartas 
náuticas correspondentes ás augas mariñas do Parque nos distintos arquipélagos vese que zonas 
mariñas incluídas no que se chaman augas someras no PRUX, teñen profundidades maiores aos 10 
m. Así este criterio non é claro e resultará problemático a hora de facer cumprir a normativa.  

 
Unha vez citados os numerosos erros e imprecisións da zonificación presentada, quixeramos dende o CES 
facer unha  análise dos criterios seguidos pala Administración á hora de propoñer a zonificación . 
Estes criterios parecen derivar unicamente da definición aportada no Plan Director de Parques Nacionais  das 
distintas zonas da Zonificación. Por exemplo, a Zona de reserva no apartado 6.4.1.1 ven definido como:   
 
1.0. Constituída por aquelas áreas terrestres ou mariñas, contiguas ou dispersas, que de maneira temporal ou 

permanentemente requiren o máximo grao de protección. Os territorios incluidos na zona de Reserva cumplen polo 
menos, algunha das seguintes características: 1. Conter valores naturais de excepcional rareza, fraxilidade ou 
interese científico. 2. Albergar procesos de rexeneración dos recursos naturais. 3. Ser escenarios adecuados para 
o estudo do estado de conservación e a evolución dos recursos naturais  
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1.1  Os territorios terrestres - marítimos do Parque Nacional incluídos na zona de Reserva poseen un valor de 
conservación moi alto, constituídos por unha porción significativa de hábitats prioritarios ou, no seu caso, de 
hábitats de interese comunitario, considerados moi raros, fráxiles ou de grande singularidade para o conxunto da 
rexión bioxeográfica Atlántica ou para o conxunto do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.  

1.2  As zonas de Reserva integran igualmente áreas prioritarias de conservación de especies de interese comunitario 
(DC 92/43/CEE, DC 2009/147/CE) ou das especies catalogadas como en perigo de extinción ou vulnerables a 
través dos seus correspondentes plans de recuperación ou conservación.  

 
A falta de calquera outro criterio presentado no PRUX, semella que estas sinxelas pautas son as seguidas 
para ordenar o territorio do Parque, xa que non presenta datos de distribución de especies nin superficies de 
hábitat de interese para a conservación. Así é difícil comprender por que hábitats considerados como 
prioritarios pola Directiva 43/92/CEE como as Dunas grises ou as dunas descalcificadas  (agás Punta 
Muxieiro) quedan fora das zonas de reserva; ou como en Ons e Sálvora os hábitats de cantil e queirogal 
secos e húmidos contiguos ós cantís ven rebaixado o seu nivel de protección con respecto ao indicado polo 
Plan de Ordenación Recursos Naturais do Parque a Zona Restrinxida, a diferenza dos mesmos hábitat en 
Cíes que seguen sendo consideradas zonas de Reserva, sendo os mesmos hábitats tipificado como de 
Interese Comunitario na Directiva 43/92/CEE (Cantís con  vexetación das costas atlánticas e bálticas e 
queirogais húmedos atlánticos de zonas templadas e queirogais secos europeos ). Ademais nestes 
ambientes son onde viven o maior número de especies de flora de interese para a conservación do Parque 
así como  as principais áreas de cría das colonias de aves mariñas e acuáticas do Parque. 
  
 
O CES considera que esta zonificación non está ben argumentada, non sigue criterios ambientais e 
denota prácticas pouco transparentes. Nunha ferramenta que debe ser participada pola sociedade, como 
así se difunde pola propia Consellería de Ordenación do Territorio e Medio ambiente nas súas declaracións 
públicas e que debe ter como finalidade a preservación da biodiversidade e da paisaxe do Parque. 
Así as incoherencias na zonificación, a xuízo do CES son demasiadas e as eivas moitas. A continuación 
mostraremos algún dos cambios que se deberían realizar  na zonificación, para que gañe coherencia e peso 
a conservación da biodiversidade do Parque Nacional, fronte ós outros criterios opacos: 
 
NA ZONA MARIÑA: 
 
A zona mariña é a gran perdedora deste documento de xestión. A zonificación vertical creada ad-oc para 
este documento é unha creativa forma de intentar protexer os fondos, pero dende o CES cremos que 
imposible de vixiar no seu cumprimento ademais de non cumprir o seu papel de reservorio de vida mariña.  
Por isto cremos que o seu éxito na conservación da riqueza mariña vai ser escaso e pouco ambicioso para un 
lugar onde a preservación da natureza e o disfrute dela debe estar por riba da explotación dos recursos 
naturais. Aínda que a pesca se poida desenvolver no Parque, debe estar supeditada a criterios de 
conservación. Neste PRUX non se reflexa esta prioridade de conservación. A única zona de reserva mariña 
real (en toda a columna) é unha microárea ao redor duns baixos ao NO de Sálvora, seleccionada a todas 
luces polas poucas molestias ocasionadas ao sector pesqueiro.  Esta zona de reserva de poucos metros 
cadrados (non especificados no PRUX) debe ó menos ter unha maior superficie para conseguir unha 
dinámica natural que restaure os seus valores así como estar amortiguada por zona de uso restrinxido na súa 
contorna. 

 
Tendo en conta a case nula protección dos ambientes mariños en Galicia, ó CES parécelle importante que os 
hábitats mariños considerados hábitats de interese na Directiva Hábitat que están presentes no Parque 
Nacional deberían estar todos representados en distintas zonas de reserva mariñas do Parque. Estes son: os 
bancos de area cubertos permanentemente por auga mariña pouco profunda, os fondos lamacentos ou 
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areosos que non están cubertos de auga cando hai marea baixa, as lagoas e as grandes calas e baías pouco 
profundas e arrecifes.  
 
Cortegada é a única illa do PNMTIAG que conta con fondos de Chairas lamacentas ou areosas que non están 
cubertos de auga en marea baixa, así que pola súa rareza dentro do Parque Nacional  cumpriría unha das 
premisas (ademais de ser hábitat de interese) para poder designar unha zona deste fondo como zona de 
reserva. Nestes fondos aliméntanse unha ampla diversidade de especies de aves acuáticas (limícola se 
zancudas), máis escasas na outras illas do Parque. Sen embargo Cortegada non conta con ningunha área 
mariña como zona de reserva, nin tan sequera restrinxida.   
 
A Lithothamnium coralloides e Phymatholithon calcareum (consideradas como de interese comunitario no 
Anexo V da Directiva Hábitat) son  algas que conforman os escasos fondos de Maërl  que cobren grandes 
superficies no entorno mariño da Illa de Sálvora. Pola súa riqueza biolóxica, pola súa rareza e pola súa 
fraxilidade cumprirían criterios suficientes  para declarar unha zona de reserva mariña en Sálvora con este 
fondo mariño.  
 
A asociación Zoosterum marinae con ampla representación nos fondos de Sálvora, que acollen ambientes de 
cría para signátidos e cafalópodos e cuxo hábitat é considerado de interese na Directiva Hábitat ( cod 1110)  
debe incluirse dentro dunha área de reserva. 
 
 O programa cefaparques do CSIC e financiado polo Organimo Autónomo de Parques Nacionais realizou 
estudos sobre o comportamento e hábitats empregados polo polbo, choco e calamar, para mellorar a súa 
xestión pesqueira e velar pola súa conservación. Tivo unha duración de 3 anos (2013 a 2016) e nese periodo 
publicaron varios artigos científicos que non saen nin tan sequera recollido na bibliografía do PRUX. 
Baseándose nas conclusións destes traballos científicos, e no último publicado titulado Spawninghabitat 
selection by Octopus vulgaris: New information fo a more suitablemanagemen of this resource, 
publicado na revista Fisheries Management and Ecology os autores (Guerra A. e outros) marcan zonas de 
interese para a conservación nas augas próximas a Cíes que tras estudalas considéranse zonas de alto valor 
ecolóxico e de gran interese reprodutivo para o polbo e choco,  e que o citado estudo propón protexelas como 
zonas de reserva. Estas zonas son as comprendidas entre Punta Escodelo e Punta Ferreiro e entre os 5m e 
os 30 m de profundidade que apuntan ser 158ha, equivalentes a un 5,98% da superficie mariña protexida 
polo PNMTIAG en Cíes. Sen embargo neste borrador do PRUX propoñen estas áreas como fondos de zona 
restrinxida e a columna de auga como uso moderado e só ata os 10m de profundidade e tendo como extremo 
norte Punta Farolillo (faro do Peito) non ata Escodelo, dobregándose de novo ós intereses pesqueiros fronte 
ós datos científicos que recomendan medidas de conservación. Resulta desesperanzador saber que a DX de 
Conservación do Patrimonio Natural non sexa quen de convencer ao sector pesqueiro e á Consellería do Mar 
para conservar zonas de interese reprodutivo para unha especie que está a pasar por unha das peores 
tempadas de capturas nas últimas décadas, o polbo, que está desaparecendo das nosas rías, afectando así á 
economía das familias adicadas á súa captura.   
 
 
No Plan de Conservación do Corvo Mariño Cristado no Parque Nacional (Velando, A. e Munilla I.) de abril 
de 2008, no capítulo 8, sobre Medidas de Conservación aconséllase a delimitación de canles de navegación, 
a prohibición cautelar da pesca do bolo nas augas do Parque e a pesca con enmalle nas augas do parque de 
menos de 30m de profundidade. Ningunha destas medidas foron tomadas e conta á hora de zonificar. Redes 
e barcos son libres de circular e operar por todas as augas do Parque. O CES considera que a Administración 
debe facer efectivas as recomendacións citadas neste Plan de Conservación. 
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NA ZONIFICACiÓN TERRESTRE: 
 
CORTEGADA: 
Con respecto á zonificación terrestre do arquipélago de Cortegada o CES considera que: 

- Se debe incluír e zonificar os illotes do Con como zona de reserva. 
- Se debe ampliar a zona de reserva dos Illotes de Malveira Grande e Chica e Briñas para que 

abranga tamén as zonas de marisma (hábitat prioritario na Directiva Hábitat cod 1310 Vexetación 
anual pioneira con Salicornia e outras especies de zona lamacenta e areosas  e hábitat de interese 
Pastizal salino atlántico de cód 1330). 

- A illa de Cortegada debe ter zona de reserva composta por hábitats prioritarios na Directiva Hábitat 
constituídos polas Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis (cod. 5230) e Bosques aluviais de 
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (aldo-Padion, Alnion incana, Salicion albae) co cod 91EO. A súa 
riqueza micolóxica quedaría amparada por esta protección. 

- Na zona de reserva debe ampararse tamén a zona de distribución de Narcisus triandrus subsp 
triandrus, que é considerada pola directiva Hábitat como “especie vexetal de interese comunitario 
que require protección estricta”. 

 
SÁLVORA: 
 
Con respecto á zonificación terrestre do arquipélago de Sálvora o CES considera que: 
 

- Non se debe rebaixar o carácter de zona de reserva dos rochedos costeiros de Sálvora que 
contempla o PORN do Parque a zona de uso restrinxido que presenta o borrador do PRUX. Nestes 
rochedos aséntase parte da colonia de cría de aves mariñas presentes no Parque. Dende o CES 
vese potencialmente perigoso a interrupción territorial da zona de reserva presentada no PRUX na 
zona interior, condicionada (se supón (por que tampouco se menciona no PRUX o argumento de 
calificación desta zona) pola presenza de colonia de cría de Gaivota patiamarela, ave mariña que 
precisa do mar para a súa alimentación. Nas zonas de uso restrinxidos pode ser autorizado certas 
actividades de uso público (accesos, apertura de camiños, miradores...) que poden afectar 
negativamente a esta colonia de cría cuxa tendencia é a baixa segundo os datos aportados no estudo 
do “seguimento das poboacións de aves mariñas do PNMTIAG” resultados 2015 e 2016 realizado por 
Munilla I. Nel indica unha baixada do 7,6% entre 2015 e 2016, consecuencia sobre todo da perda de 
poboación no 2016 con respecto ao ano anterior do 20% no arquipélago de Sálvora.  

- A zona de uso moderado é demasiado extensa. Débese circunscribir aos camiños de uso público 
presentes na illa, que segundo as publicacións divulgativas do Parque son o camiño do faro e o da 
aldea. Non debe exceder o seu ancho en máis de 2m a cada beira do camiño. Tampouco se debe 
restar protección á zona comprendida entre a zona da Aldea e a Punta dos Bois xa que o paso de 
persoas por esta zona sería perxudicial para a colonia de aves nidificante e para o hábitat de interese 
prioritario para a conservación da “duna fixa” que alí se atopa. Ademais é unha incoherencia, xa que 
nun tramo de 200m trazado dende a zona posterior da aldea ata a punta dos Bois,  atoparíase zona 
de reserva e zona de uso restrinxido cunha zona intermedia de uso moderado, incumprindo toda 
lóxica na zonificación.  

- O Alto de Milreu, que no mapa semella dentro da área de usos moderado o CES considera que 
debe ser de uso restrinxido, aplicando unha práctica similar á realizada en Ons no mirador de Punta 
Centolo na que se permite o paso nunha determinada época do ano na que non afecta á cría de 
gaivotas. 

- Débese protexer como zona de reserva ou uso restrinxido os regatos e as súas beiras, zonas 
de potencial crecemento i expansión de bosque de ribeira, hábitat que debe ser considerado 
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prioritario á hora de aplicar prácticas de rexeneración de ecosistemas no Parque Nacional, directriz 
profusamente mencionada no PRUX en diversos apartados. 

- Débese incluír dentro das zonas de reserva ás dunas, todos os seus hábitats, e impedindo o seu 
pisoteo ou división de terreo por apertura de camiños. Estas zonas son reservorios importantes de 3 
plantas catalogadas en “Perigo de Extinción” polo Catálogo Galego de Especies Ameazadas 
(Decreto88/2007) no que citan ao Erodium maritimum, Linaria arenaria e Omphalodes littoralis subsp 
gallaecica. Así mesmo as zonas de distribución do Rumex rupestris tamén deben ser zonas de 
reserva, xa que tamén está catalogado como en perigo de extinción e mencionada no anexo II da 
Directiva Hábitat.  

 
ONS 
No caso da zonificación terrestre do arquipélago de Ons, o CES considera: 
 

- Débese manter como zona de reserva as matogueiras (definidas polos hábitats de interese 
comunitario cos códigos 4020 e 4030) lindantes ao hábitats tamén de interese comunitario 
“Cantil con vexetación das costas atlánticas” (cod 1230) e non rebaixalas de calificación a zonas 
de uso restrinxido, xa que se conservan en bo estado grandes extensións destes hábitat que 
conforman unha paisaxe de grande valor estético e natural. Nestas áreas, ademais de albergar as 
colonias de cría de aves mariñas, tamén medra a única planta  endémica do Parque, a Cytisus 
insularis, catalogada en Perigo de  Extinción (Decreto 88/2007). 

- As dunas de Melide e de Canexol deben se recalificadas como zona de reserva e retirado da 
proposta do borrador a súa inclusión como zona de uso moderado, xa que están formados por 
hábitats recollidos na Directiva Hábitat e son zona de distribución de especies como a Linaria 
arenaria, recollida no Atlas e Libro Vermello de Flora Vascular Ameazada como en Perigo Crítico, e 
no decreto 88/2007 como en Perigo de Extinción.  

- O regato do Castelo e as súas beiras, asi como o seu nacemento e infraestructuras asociadas  
deben quedar incluídas en zona restrinxida polo valor especial como zona de cría de poboacións 
de anfíbios, así como os manantiais e ríos de lavar e áreas circundantes encharcadas e con 
vexetación acuática que existen en Ons.  

 
CÍES: 
No caso da zonificación terrestre do arquipélago de Cíes, o CES considera:  

- Que deben incluír as dunas da praia da illa de San Martiño e a duna gris da praia de Nosa Señora 
como zona de reserva por albergar especies tan importantes para a súa conservación como : Linaria 
arenaria (xa citada) e Armeria punguens cuia poboación de Cíes representa a única de Galicia y é un 
endemismo da Peninsua Iberica, Corcega e Cerdeña. Só pola rareza e fraxilidade desta poboación 
cumpre criterios establecidos na definición como para ser lugares incluídos en zona de reserva. 
Ademais son hábitats de interese ou prioritarios para a  conservación segundo a Directiva Hábitat. 

- Ao igual que en Sálvora, en Cíes débese protexer como zona de reserva ou restrinxido os 
regatos e as súas beiras, zonas de potencial crecemento i expansión de bosque de ribeira 
especialmente danado nas Cíes polas políticas forestais pasadas. 

 
 
4. OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS AO CAPÍTULO 6, MEDIDAS DE XESTIÓN. 
 

- No apartado 6.2.1. Medidas e normativa xeral, no subapartado 3 en Normativa de Galicia incluír o 
Decreto 88/2007 do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. 
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-      No apartado de Directrices Xerais incluír: 
 

1. un ítem onde se reflicta o interese da Administración por dar a coñecer os valores 
ambientais  do Parque á sociedade, tal como se comprometen os Estados membros da 
Unión Europea no artigo 22c da Directiva 43/92/CEE que di : fomentarán a educación e 
información xeral sobre a necesidade de protexer as especies de fauna e flora silvestres e 
de conservar os seus hábitats, así como os hábitats naturais . 

 
 

2. un ítem onde se promova a participación da cidadanía na toma de decisións, adoptando 
metodoloxías participativas onde a información se aporte dun xeito transparente i en tempo. 

 
- No apartado de Directrices específicas do PNMTIAG incluír un ítem onde se especifique a importancia 

do traballo en rede, compartindo experiencias con outros espazos naturais, nomeadamente coa Rede 
galega de espazos naturais, na Rede de Parques Nacionais i Europark. 

- Nas medidas de xestión dos hábitats mariños, incluír no punto 5 (actuacións que afectan de forma 
significativa) o fondeo e a pesca cons artes de arrastre, a pesca do bolo e a pesca con artes de enmalle 
a menos de 30m de profundidade. 

- Nas medidas de xestión dos medios ecolóxicos: augas mariñas, incluir un item de indicadores de 
seguemento similar ao refereciado no punto 6 do apartado6.3.2 1.1 de hábitata mariños.  

- Nas medidas de xestión dos medios ecolóxicos bosques (apartado 6.3.2.1.3.4) modificar os ítems 
1.0 e 12.0 eliminar os dous parágrafos que permite cortas autorizadas e por razóns de mantemento en 
hábitat prioritarias e atendendo a políticas forestais máis ecosistémicas e menos intervencionistas, 
prohibir toda corta agás soamente cortas autorizadas e realizadas polo Parque  por seguridade para as 
persoas. 

- No apartado anterior no punto 5, de actuacións que afectan de forma significativa, no item 1.0 
engadir ao paragrafo, “así como os desbroces do sotobosque.” 

- Nas medidas de xestión sectorial: compoñentes da Biodiversidade, no apartado da Flora e fauna 
silvestre, nas directrices (apartado 6.3.2.2.2) incluír outra directriz que faga referencia a eliminar as 
afectacións á flora polo ramoneo do gando, eliminando ou trasladando o gando e herbívoros introducidos 
que poida afectar a flora de interese para a conservación, catalogada ou endémica. Débese incluír tamén 
no apartado6.3.3.3.2.2. 

 
- Na normativa sectorial de pesca e marisqueo (apartado 6.3.3.1) : 

Cabería esperar que neste apartado o Parque presentara unha lista con cales son as artes de pesca 
autorizadas coas épocas, as zonas e  as profundidades ás que poden actuar. Os mariñeiros non farán 
nada distinto do que fan fora das augas do Parque. O CES considera que ó menos o Parque debería 
incluír nesta normativa as seguintes pautas de mínimos:  
 

1. Por motivos de conservación das aves mariñas nidificantes débese incluír as 
recomendacións do Plan de Conservación do Corvo Mariño Cristado no PNMTIAG (xa 
citado) e prohibir o uso de redes de enmalle a menos de 30 m de profundidade nas zonas de 
alimentación do Corvo mariño Cristado, así como a pesca do bolo.  

2. Os residuos orgánicos procedente da práctica do marisqueo (maioritariamente cunchas) 
non se deben almacenar nas praias do PNMTIAG, caso moi extremo que se aprecia nos areais 
da illa de Cortegada na que afoga as plantas que poidan xurdir sobre as areas (hábitat prioritario 
de Vexetación anual sobre refugallos mariños acumulados (cod 1210 na Directiva Hábitat).  

3. Débense prohibir todas aquelas artes de pesca que removan os fondos mariños ou danen aos 
seres vivos bentónicos. 
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4. O sector pesqueiro debe axudar ao Parque na localización i eliminación das redes pantasmas e 
outros residuos pesqueiros (propios ou alleos) comunicando a súa existencia e prestando 
axuda mecánica ou técnica no caso de ser solicitada polo Parque.  

 
 

 
- Na normativa asociada ao Uso Público  (apartado 6.63.3.6) o CES quere incidir en  
 
-  Nos obxectivos tamén se debe incluír á poboación local e do entorno, xa que a súa información i 
educación é primordial para que a sociedade que vive no entorno protexido ou vese dalgún xeito 
influenciado por el creen unha rede de alianzas co Parque que facilite a súa xestión e conservación. 
 
-  No tocante á capacidade de Carga e xestión de Uso públicos o CES considera: 

1. Que a tempada alta está visiblemente forzada e ampliada ante intereses económicos do sector 
turístico e de novo semella que o Parque se doblega ante os intereses económicos. A ampliación 
dende 15 de maio ata 15 de setembro afectará en maior medida á cría de aves mariñas.  Débese 
acotar a un periodo máximo comprendido entre o 1 de xuño a 15 de setembro. 

2. Que o límite máximo do rango de visitantes en Cortegada e Sálvora son moi altos e deben 
rebaixarse. Así o límite de 250 persoas por día (aparte fondeos) en illas de extensión tan pequena 
e con camiños limitados pode ocasionar problemas de erosión así como sensación de 
masificación nos visitantes. No caso de Cortegada a flora e fauna das beiras dos camiños, que 
non deben ser ancheados, sufrirían problemas por pisoteo ao ir en grupos tan numerosos e 
tratarse de zonas de vexetación pechada e moita da súa superficie. No caso de Sálvora, aínda 
que os camiños son máis anchos, prodúcese a cría de aves mariñas polo que se debe respetar a 
súa tranquilidade. Ademais zona de esparcemento e praias de usos moderado son pequenas o 
que pode producir afección das zonas limítrofes como as dunas. Por iso cremos que se debe 
manter en 150 persoas diarias como carga máxima e xestionada de tal xeito que se eviten 
solapamentos de grupos. 

3. Que en Sálvora e Cortegada non poden autorizarse o fondeo de máis de 10 barcos, pola 
limitación de espazo apropiado e permitido para o fondeo, e pola afección que tería para os fondos 
mariños 20 barcos diarios ancorados nos seus fondos. 
 

4. A cifra de 2800 e 1800 en Ons persoas diarias en Cíes en transporte público e en grupos 
organizados e camping é a todas luces é demasiado alta. Aparte da xustificación técnica que 
brilla pola súa ausencia neste borrador do PRUX, a vivencia que unha persoa ten ao visitar as illas 
Cíes e Ons no verán é decepcionante. As aglomeracións de xente provoca un comportamento no 
que o respeto pola natureza é secundario: ruído, lixo, pisoteo, molestias á fauna e flora... cousas 
que impiden facer unha ruta mínimamente naturalista (observación de aves, de fauna, fotografía 
de natureza e paisaxe, disfrute da tranquilidade, dos sons da natureza....). Todo isto no que se 
supón que é o espazo protexido de Galicia modelo. O CES considera que se debe baixar os cupos 
máximos de visitantes de Cíes e Ons en tempada alta que fagan disfrutar dunha visita de calidade. 
O número nos dous arquipélagos non deberan sobrepasar as 1000 persoas diarias, se se atende 
á criterios de calidade ambiental e experiencia do visitante, e non tanto ós intereses económicos 
das empresas de transporte e hostalería.  
 

- En canto á normativa da Zonificación, na zona de usos especial,  no apartado 6.4.4. o CES no 
subapartado 3 de Directrices considera que se debe engadir dous ítems: 
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1. Mellorar as instalacións (propias e alleas) en canto a eficiencia enerxética, redución do 
consumo de auga, sistemas de depuración e recollida de lixo. 

2. Mellora da integración paisaxística das instalacións (propias e alleas).  
 
- Na normativa zonal, en canto a ordenación do territorio e urbanismo (6.4.7) no tocante á 

normativa en zona restrinxida e moderada indica que se permite o creación ou recuperación de 
camiños rústicos. O CES considera que esta é unha práctica pouco aconsellable e que non debería 
considerarse necesario abrir novos camiños. A actual rede de camiños é suficientemente ampla para 
dar cabida ás necesidades de uso público deste Parque cunha superficie terrestre relativamente 
pequena. O CES considera perigoso o plantexamento de poder crear camiños alí onde este PRUX 
propón crear zona de uso restrinxido, de alto valor ambiental, polo que calquera apertura de 
sendeiros pode ocasionar impactos ambientais que son completamente innecesarios ó que respecta 
o disfrute dos visitantes. 

 
 
5. OBSERVACIÓNS E COMENTARIOS AO CAPÍTULO 10, PROGRAMA DE ACTUACiÓNS: 

 
- No apartado de Programa de Conservación  da biodiversidade e da paisaxe, O CES cree convinte 

engadir outro ítem relativo á necesidade, a retirada dos grandes herbívoros alóctonos que ramonean nas 
illas de xeito libre, por motivos de afección á flora de interese para a conservación;  por isto  sería 
convinte a retirade dos cervos e cabalos de Sálvora.  Esta actuación estaría fundamentada en: 
observacións vendo os cabalos ramoneando nas plantas de duna (algunhas de grande interese e incluso 
en perigo de extinción), extinción do xesta insular na illa de Sálvora por efecto dos grandes herbívoros e 
ademais aparece como unha recomendación de xestión da flora na publicación da serie técnica “”Flora e 
Vexetación do arquipélago de Sálvora” editado polo Organismo Autónomo de Parques Nacionais. 
Ademais a vexetación de Sálvora non ofrece pastos en cantidade nin calidade nutricional como para 
albergar estas poboacións de herbívoros dun xeito que asegure boas condicións aos animais. Isto unido 
á falla de auga na illa en época estival fai que o seu estado sexa indesexable. Polo seu benestar estes 
animais deben ser retirados de Sálvora. 

- No apartado do programa de Uso Público, no ítem 7.0 fálase da posibilidade de “eliminar ou crear 
novos camiños por motivos de conservación ou de seguridade dos visitantes”.  O CES considera que se 
debe retirar a palabra “crear” xa que non coñecemos ningún caso onde con evidencias obxectivas e 
científicas se teña que abrir un camiño para mellora do ambiente.  Os camiños existentes no Parque non 
ofrecen problemas de seguridade que xustifiquen a creación dun novo (en tal caso arranxos e medidas 
pasivas de seguridade sobre o trazado existente). 

- No apartado dedicado ao programa de mellora da sostibilidade e da calidade de vida, no 
subapartado 2 sobre plan de residuos i eficiencia enerxética, o primeiro punto está incompleto polo que 
se debe corrixir. Engadir que se fomentarán as enerxías renovables nas illas. No punto 6.0 di 
Desenvolver un plan de residuos no Parque. Deberíase completar con que este Plan estaría baseado na 
Redución de residuos en cantidade e perigosidade, así como na recollida selectiva e na reciclaxe. 

 
O CES considera que este programa de actuacións debería vir presentado xunto cun cronograma de 
actuacións organizado en base á priorización de tarefas. Este cronograma axudaría tanto á planificación 
técnica do propio parque como ao seguimento das actuacións por parte da cidadanía. Isto é básico se se 
quere realizar políticas de transparencia que a Dirección Xeral de Conservación do patrimonio Natural debe 
poñer en práctica.  Esta planificación por prioridades axudaría a facer e presentar unha estimación económica 
do PRUX  máis traballada e seria que a presentada: unha pequena táboa de números (cartos públicos) sen 
argumentar. 


