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ACTA PROVISIONAL DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONSELLO GALEGO

DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

CELEBRADA O DÍA 6 DE OUTUBRO DE 2020

Sendo as 11:00 horas do día seis de outubro do 2020 comparecen telematicamente os

membros do pleno do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

que máis adiante se indican, co fin de celebrar sesión ordinaria convocada para esta data

ás 10.30 horas en primeira convocatoria e ás 11.00 horas en segunda.

ASISTENTES:

PRESIDENCIA:

Dª Ángeles Vázquez Mejuto - Conselleira de Medio Ambiente Territorio e Vivenda

SECRETARÍA:

Dª María Mar Ferreiro Broz - Subdirectora Xeral de Coordinación Ambiental

VOGALÍAS:

• D. José María Lago García - subdirector xeral de Acción Exterior e de Cooperación

Transfronteiriza, como suplente da Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE

• Dª  María  Encarnación  Rivas  Díaz  -  Dirección  Xeral  de  Ordenación  do  Territorio  e

Urbanismo

• Dª  Mª  Sagrario  Pérez  Castellanos  -  Dirección  Xeral  de  Calidade  Ambiental,

Sostibilidade e Cambio Climático

• D. Francisco Barea Paz  - Instituto de Estudos do Territorio

• Dª. Belén Mª do Campo Piñeiro - Dirección Xeral de Patrimonio Natural 
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○ Invitado como responsable da política sectorial ou experto/asesor: Subdirector

Xeral de Espazos Naturais: Juan Gómez Apesteguía

• Dª. Teresa Mª Gutierrez López - Augas de Galicia 

• Dª. Pilar Fernández López - xefa territorial de Lugo , como suplente da Dirección Xeral

de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

• D.  Angel  Gomez  Amorín  -  subdirector  xeral  de  Programas  de  Control  de  Riscos

Ambientais para a Saúde, como suplente da Dirección Xeral de Saúde Pública 

• Dª. Pilar Martínez Sanchez - xefa do Servizo de Voluntariado e Participación, como

suplente da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. 

• D. Tomás Fernández-Couto Juanas – Director Xeral de Defensa do Monte. 

• Dª Marta Villaverde Acuña - Subdirección Xeral de Pesca E Mercados da Pesca, en

representación da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica.  

• D. Alejandro Rodriguez Pazos - Comisións Obreiras de Galicia

• Dª Raquel Seijas Lamelas - Unión Xeral de Traballadores Galicia

• D.  José Manuel Suárez Lago - Central Sindical Independente e de Funcionarios

• D. Luis de Valdivia Castro - Confederación de Empresarios de Galicia

• D. José Luís Castro Baleato - Federación Ecoloxista Galega. 

• D. Fins Eirexas- Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia 

• D. Miguel Pardellas - Sociedade Galega de Educación Ambiental.

• Dª Rosa Celia Otero Raña - Consello Galego de Consumidores e Usuarios

• D. Enrique Valero Gutiérrez del Olmo - Universidade de Vigo 

• D Manuel Soto Castiñeira  - Universidade da Coruña 

• D. Evencio Ferrero Rodríguez – FEGAMP 

• D. Juan Pérez Sánchez-Orozco - Asociación Agraria de Galicia

• Diego Sánchez Agra- Sindicato Labrego Galego

• D. Jose Antonio Perez Sieira  - Federación Galega de Confrarías de Pescadores 

Secretaria

Moi  bo  día  a  todas  e  a  todos,  como  podedes  ver,  non  temos  quórum  en  primeira

convocatoria pero si vos parece para ir gañando tempo vou pasar lista de asistencia dos

que estamos ata o momento e despois continuamos.
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Si vos parece, vou indicando o nome do órgano ou entidade e, si  estades presentes,

decides nome e apelidos [...]

Vexo que hai novas incorporacións, continuemos pasando lista [...]

Si vos parece volvo pasar lista da xente que faltaba para comprobar se se incorporou [...]

Moi ben. Un par de cuestións técnicas antes de darlle a palabra á Presidenta. Soamente

dicir que a reunión vai ser gravada aos meros efectos da elaboración da acta da sesión e

que, por favor, compre lembrar a todos os participantes que cando non interveñan deben

ter o micrófono apagado para evitar que se acople o son ou que se creen interferencias.

Moitísimas grazas pola súa asistencia e cédolle a palabra á Presidenta. 

Presidenta

Moitas gracias á Secretaria. Bos días a todos e a todas, moitas caras e moito tempo sen

vernos  en  directo,  agradecervos  que  esteades  aí  do  outro  lado  participando  neste

Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible con puntos de grande

interese para seguir preservando o noso patrimonio natural.

Xa sen máis demora, porque sei que ides xustos de tempo, imos co primeiro punto da

orde do día que é a aprobación se procede da acta da reunión anterior. Si alguén quixera

intervir, simplemente nolo fai chegar, temos habilitado o sistema de quenda ou farase de

viva voz, Secretaria? [De viva voz].

Creo que non hai ningunha intervención, motivo polo cal, procedemos a aprobar a acta da

sesión anterior.

O segundo punto é o Plan de Conservación do Monumento Natural O Souto da Retorta.

Vainos  facer  unha  exposición  minuciosa  a  Directora  Xeral  de  Patrimonio  Natural,  eu,

simplemente, dicir que tal e como sabedes, o Souto da Retorta foi declarado monumento

natural no ano 2000 e forma parte da rede de espazos protexidos de Galicia, que está

composta por 97 enclaves, é un dos oito monumentos naturais de Galicia, e polo tanto,

agora tocaba sacar adiante ese plan de conservación tan demandado por todos vos pero

tamén pola sociedade, sendo obriga da Administración.
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Neste souto atópase o “avó de Chavín”, que é tamén unha das 150 árbores senlleiras da

nosa comunidade, e polo tanto este eucalipto, o máis famoso da xeografía galega, que

non é para menos, pois destaca polo seu tamaño, a súa altitude, o seu grosor, ven a ser

un enclave o Souto da Retorta que denominamos tesouro natural como os oito que temos

en Galicia.

Situado  á  beira  do  río  Landro,  que  marca  o  límite  norte  do  espazo  protexido  cunha

superficie de 3,18 hectáreas. É un espazo moi homoxéneo, e é innegable a valor que ten

este patrimonio natural.

En  canto  ao  plan  de  conservación,  longo  proceso,  houbo:  a  participación  pública  do

documento de inicio, 05-07-2017, 20 días hábiles; a elaboración do plan de conservación

e o decreto de aprobación; a información pública e audiencia aos interesados, o anuncio

foi o 03-04-2019, 15 días hábiles e o informe final da asesoría xurídica.

Agora tan só queda a súa presentación, que faremos aquí, ante todos vos no Consello

Galego de Medio Ambiente, e despois xa a aprobación no Consello da Xunta, para ser

publicado no DOG e, posteriormente, entrar en vigor.

As súas finalidades non son outras que as de: conservar a singularidades das distintas

plantacións,  manter e restablecer  o estado de conservación favorable para os valores

ambientais que motivaron a declaración do monumento natural e ordenar o uso público

para que sexa compatible coa súa conservación.

Sin máis, cédolle a palabra á Directora Xeral de Patrimonio Natural para que de maneira

exhaustiva  vos  fale  do  plan  de  conservación  ao  igual  que  das  alegacións  que  se

presentaron a este plan. Gracias 

Belén do Campo Piñeiro, Directora Xeral de Patrimonio Natural

Bo día a todos, imos facer unha presentación PowerPoint,  para que todos a podades

seguir directamente vai ir saíndo agora segundo vaia intervindo.

Como dicía a Conselleira, imos facer un resume do que é o Plan de Conservación do

Monumento Natural O Souto da Retorta.
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Temos que fixarnos en primeiro lugar no marco lexislativo, estatal e autonómico, e para

isto, como ben sabedes todos, a actual lexislación estatal en materia de protección do

medio  ambiente  que  establece  o  marco  xurídico  básico  da  súa  conservación,  o  uso

sustentable, a mellora e restauración, é a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio

natural  e da biodiversidade. O seu artigo 34 define os monumentos naturais como os

espazos ou elementos da natureza constituídos basicamente por formacións de notoria

singularidade, rareza ou beleza, que merecen ser obxecto dunha protección especial.

Na nosa comunidade autónoma aprobouse a Lei 9/2001 de conservación da natureza que

tamén ten eses obxectivos: a protección, a restauración e a mellora dos recursos naturais,

e na que tamén aparece a figura de monumento natural entre as categorías de espazos

naturais protexidos.

No transcurso da tramitación deste Plan de Conservación, como xa sinalou anteriormente

a Conselleira en función das datas, foi aprobada polo medio a Lei 5/2019 do patrimonio

natural e da biodiversidade de Galicia, esta lei deroga a Lei de conservación pero non

obstante,  na  súa  disposición  transitoria  sétima  aparece  que  os  procedementos

administrativos  en  tramitación,  como  era  o  caso  deste  Plan  de  conservación,  á  súa

entrada en vigor tramitaríase pola normativa vixente ao se iniciar a tramitación. Por tal

motivo, quero deixar claro, que este plan seguiu a tramitación da Lei de conservación,

9/2001.

Imos falar da declaración deste espazo. Temos que dicir que foi aprobado por un Decreto

no ano 2000 e que se fixo a declaración do monumento natural  “rodal  de  Eucalyptus

globulus  labill”  con  exemplares  de  especial  envergadura,  e  como  ben  comentaba  a

Conselleira  anteriormente,  “o  Avó”  é  o  exemplar  máis  xenuíno,  e  de  maior  tamaño,

premiado  na  categoría  ‘Árbol  Gigante’  no  ano  2010  e  ten  unha  altura  de  56,5m,  un

perímetro de 7,95 m, un diámetro de copa de 25,35 m e unha idade aproximada entre os

106 e os 138 anos.

Temos que falar  tamén (...  interferencias de son)  de outras figuras de protección que

temos neste monumento natural, o Decreto de 2014 no que se declaran zonas espaciais

de conservación ou lugares de importancia comunitaria de Galicia que é cando se aproba
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o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Neste caso temos que facer fincapé en

que temos unha zona de especial conservación, unha zona ZEC que é o río Landro. A

maiores hai que comentar o Decreto 67/2007 polo que se regula o catálogo de árbores

senlleiras, e neste caso, neste monumento natural, atopamos unha formación senlleira

que sería o Souto da Retorta e tamén a árbore senlleira da que falamos anteriormente,

como é o ‘avó do eucaliptal de Chavín’.

Para meternos na situación xeográfica e no entorno, temos que poñernos en que este

monumento  natural  atópase  no  Concello  de  Viveiro,  concretamente,  na  Parroquia  de

Chavín, na beira dereita do Rio Landro que marca o lado norte do espazo protexido e ten

unha superficie de 3,18 ha. Aí quero que prestedes atención á foto de abaixo á dereita,

onde está enmarcado, aí  tedes en color azul o que sería Rede Natura (a ZEC do río

Landro) e o espazo en vermello é o monumento natural.  Polo que vedes,  non todo o

monumento natural está en zona de especial conservación, estamos a falar de 1,22 ha as

que estarían dentro de ZEC, un 38% do total da superficie do monumento natural.

Falamos da tramitación do plan,  do que xa Conselleira adiantou algo,  de cando foi  o

acordo de inicio, no ano 2017, elaborouse o documento de inicio, estivo publicado 20 días

hábiles,  elaborouse  o  plan  de  conservación  e  o  decreto  de  aprobación,  sacouse  a

información pública e deuse audiencia ao interesados, cun anuncio de 15 días hábiles,

isto foi en abril do 19, e fíxose despois de revisar as alegacións unha nova redacción do

plan de conservación, pasouse por asesoría xurídica, e agora mesmo quedaba pendente

a celebración do Consello Galego de Medio Ambiente, e a continuación a aprobación do

Consello da Xunta de Galicia, que se espera para o día 22 de outubro de 2020.

Entramos en cal é a finalidade deste plan. Este plan ten tres obxectivos, por unha banda,

conservar as singulares plantacións de  Eucalyptus globulus,  de finais do século XIX e

principios do XX,  e o bosque de ribeira,  en segundo lugar,  manter  ou restablecer  un

estado de conservación favorable para os valores ambientais que motivaron a declaración

do  Monumento  Natural,  e  en  terceiro  lugar,  ordenar  o  uso  público  para  que  sexa

compatible coa conservación.
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Obxectivos.  Conservar  os  exemplares  monumentais  de  eucalipto  que  motivaron  a

declaración, aquí temos que destacar 6 exemplares plantados entre 1880 e 1886. Temos

que  conservar  tamén  a  vexetación  autóctona  e  os  hábitats  naturais  e  flora  e  fauna

asociados,  e  favorecer  a  súa  recuperación,  preservar  a  paisaxe  e  a  conectividade

ecolóxica no ámbito do monumento natural, ordenar o uso público do espazo de forma

compatible  coa  conservación  dos  valores  do  monumento,  mellorar  o  coñecemento

científico  e técnico sobre o  monumento,  así  como dos riscos e  ameazas  para a  súa

conservación, e fomentar a sensibilización e implicación social na súa conservación.

Temos que poñer en valor, cales son eses elementos claves de conservación dentro do

monumento:  os eucaliptos senlleiros de grandes dimensións,  especialmente  O Avó, o

bosque de ribeira, hábitat de interese prioritario, as carballeiras galaico-portuguesas con

Quercus robur e Q. Pyrenaica, hábitat interese comunitario, así como os exemplares de ra

patilonga,  a  Rana iberica,  vulnerable  no catálogo galego de especies ameazadas.  Así

mesmo, outros exemplares como o do caracol terrestre Elona quimperiana, catalogado en

perigo de extinción  en Galicia,  xa recollido no Decreto 88/2007, e os  Quirópteros dos

Anexos II e IV Directiva 92/43/CEE, podedes ver aí todas as fotos: o morcego anano, o

morcego de horta, o morcego de ribeira, o morcego pequeno de ferradura e a lagarta

serrana.

Temos que destacar tamén flora. En canto ao estrato arbóreo temos:  Amieiro,  Freixo,

Salgueiro, Abeleira, Pradairo, Loureiro, Sanguiño, Carballo, Bidueiro e Castiñeiro. Lianas:

Hedra e Chuchamel. Do estrato herbáceo temos a Carex elata subsp Reuteriana, o Pé de

boi e o Narcissus triandrus. E tamén unha variedade de fentos que podemos ver ao ancho

e ao longo de todo o monumento natural 

Temos que destacar tamén tres hábitats de interese comunitario neste monumento. Por

unha banda, un hábitat prioritario, o 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus

excelsior  (Alno-Padion,  Alnion  incanae,  Salicion  albae),  e  por  outra  banda  dous  de

interese comunitario, como son o 9230 Carballeiras galaico -portuguesas con  Quercus

robur e Quercus pyrenaica, e o 6430 Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chaira e

dos pisos montano a alpino, que tamén debemos de destacar.
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Sen dúbida, neste monumento, é moi importante que podamos identificar cales son as

presións que podemos ter e sobre as que despois traballar, presións que poñen en risco a

súa conservación,  como son:  axentes  patóxenos que afectan  aos  eucaliptos  de  gran

porte, a presenza de fungos radicais e foliares que poñen en risco a persistencia dos

eucaliptos,  as  perturbacións  antrópicas  á  fauna  que  afectan  ao  seu  estado  de

conservación,  o  pisoteo  exercido  por  visitantes  que  compacta  o  solo  e  dificulta  o

desenvolvemento das raíces e a presenza de flora exótica invasora.

Despois  da  sua  identificación  establecemos  uns  obxectivos  operativos  a  desenvolver

dentro  do  noso  plan  de  conservación.  Obxectivos  que  temos  marcados,  como  son:

conservar  os  exemplares  de  eucalipto  monumentais  (5  actuacións),  conservar  a

vexetación  autóctonas  e  os hábitats  naturais  (7  actuacións),  preservar  a  paisaxe e  a

conectividade  ecolóxica  (1  actuación),  a  ordenación  do uso  público  (2  actuacións),  a

mellora do coñecemento científico e técnico (5 actuacións), e fomentar a sensibilización e

implicación social na conservación do monumento nacional (4 actuacións). Como vedes,

ao  igual  que  facemos nos  plans  de conservación  e  como facíamos antigamente  nas

presentacións dos plans xestores de usos e xestión sempre levamos un compromiso de

estimacións  económicas  para  que  nos  próximos  catro  anos  podamos  facer  esas

inversións e estamos a falar de 103.000 € para desenvolver estes obxectivos

Falamos  da  estimación  económica  en  cada  un  de  estes  obxectivos  e  tamén  imos

delimitar, dentro das actuacións a desenvolver, unhas prioridades altas que  que podedes

ver destacadas cos triángulos vermellos, unhas medias en amarelo e unhas baixas cos

triángulos en verde,  son compromisos para actuación pero,  reitero,  comezarase polas

prioridades altas como poden ser: o aclareo puntual da masa de eucaliptos eliminando

exemplares de pequeno porte e todos os rebrotes e rexenerados da especie, a retirada de

madeira  morta,  a  poda  de  ramas  mortas  dos  eucaliptos,  o  seguimento  do  estado

fitosanitario  dos  eucaliptos  monumentais  ou  a  retirada  dos  exemplares  de  eucaliptos

mortos.

Do obxectivo dous de conservación temos tamén o seguimento e retirada de flora exótica

invasora, instalación de cadeas de peche nas escaleiras existentes, a erradicación das

especies de flora exótica invasora, a erradicación de mimosa, acacia negra... etc
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E no obxectivo tres, preservar a paisaxe e a conectividade ecolóxica, aí teríamos tamén a

retirada de carteis de obra existentes no aparcamento da entrada principal ao Monumento

Natural, que entendemos está creando un feísmo entorno ao noso monumento natural.

Con  respecto  aos  obxectivos  seguintes,  o  obxectivo  de  ordenación  do  uso  público,

entendemos  que  é  importante  facer  esa  instalación  de  carteis  de  identificación  das

especies botánicas máis salientables do Monumento Natural, son moitas as persoas que

van a visitar o monumento e polo tanto entendemos que é importante ter esa instalación

de carteis para que poidan recoñecer as especies que van atopar; tamén a instalación de

novos paneis de información xeral nas dúas entradas ao espazo natural. 

Con respecto á mellora do coñecemento científico e técnico, que é un dos obxectivos

onde  más  se  vai  investir,  entendemos  que  é  importante  seguir  facendo  estudos  da

presenza de margaritifera, o levantamento topográfico do Monumento Natural, e o estudo

da  situación  do  caracol  de  Elona  quimperiana,  da  Rana  iberica  e  un  análise  de

vulnerabilidade do espazo protexido fronte aos lumes forestais e das medidas preventivas

existentes para esa zona

E no obxectivo último, no obxectivo seis, fomentar a sensibilización e implicación social,

en primeiro lugar entendíamos que era importante executar unha programación de visitas

interpretativas sobre os valores do Monumento Natural dirixidas á poboación escolar do

Concello  de  Viveiro,  comezando  polos  máis  próximos,  os  veciños,  os  rapaces  máis

pequenos que son os que primeiro deben coñecer ese monumento que teñen no seu

propio concello, non quita que despois se poida estender a outros concellos da comarca

ou  de  toda  Galicia.  Realizaranse  tamén  concursos  de  debuxo  e  fotografía  sobre  os

valores  e  historia  do  Souto  da  Retorta,  e  faranse  tamén  unha  serie  exposicións  e

obradoiros sobre o Monumento Natural,  así como xornadas de comunicación e debate

nas que podan participar os axentes sociais do ámbito local da zona.

Como comentaba a conselleira, fixemos a participación pública previa en primeiro lugar,

que foron 20 días, nos que non se presentaron ningunha alegación; si na tramitación da
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información pública  e  audiencia  aos  interesados 3  entidades  alegaron,  dúas foron en

audiencia e unha 1 en información pública. O total de alegacións ao plan foron 11, tres se

aceptaron  totalmente,  parcialmente  tres  e  rexeitáronse  cinco,  que  seguidamente  vou

comentar.

Con  respecto  ás  alegacións  aceptadas:  Establecer  directrices  específicas  para

infraestruturas que se vaian instalar e que poidan ter incidencia paisaxística; poñer un

pavimento permeable, priorizando o emprego de materiais non selantes e integrados na

contorna, no caso de que se realice o aparcadoiro, que se adaptará á topografía actual

dos terreos; e corrixir erratas, en particular beirarrúas por beiravías.

Aquelas  alegacións  parcialmente  aceptadas:  reservar  prazas  para  persoas  con

mobilidade  reducida  no  aparcamento,  unicamente  aquí  modificamos  a  parte

correspondente ás actuacións previstas, onde a fase de diagnóstico reflicte a situación

actual. Aceptamos tamén a de poñer información sobre a liña de transporte público, e o

que si rexeitamos foi incluír esa información nos paneis informativos de Espazo Protexido,

en relación  aos horarios,  pero si  poñer  o  que é a  liña.  Incluír  na monitorización das

persoas visitantes unha avaliación dos vehículos existentes na área de aparcamento e

tamén nas zonas próximas, e o que si rexeitamos foi establecer a capacidade de carga do

espazo polo número de vehículos, dado que hai que ter en conta que pode haber moitas

persoas que vaian en transporte público o que modificaría as cifras.

E por último, encanto ás alegacións rexeitadas, entendíamos que non era positivo instalar

paneis informativos luminosos con información a tempo real do nivel de ocupación dos

aparcamentos,  supón unha  infraestrutura  propia  dun  medio  urbano e discordante  coa

paisaxe dun espazo protexido.

Que non apareza reflectida nas enquisas información sobre a accesibilidade e o modo de

desprazamento,  rexeitouse,  dado  que  as  enquisas  xa  estaban  realizadas  e  xa  non

podíamos modificalas.

Que  se  respecte  a  lexislación  de  minas  no  sentido  de  que  nos  instrumentos  de

ordenación non pode haber prohibicións de xeito xenérico e as ditas prohibicións deberán
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estar motivadas, que foi rexeitada dado que o propio Decreto de este espazo prohibe os

aproveitamentos mineiros.

Que se respecte o Plan Director da Rede Natura 2000 na súa totalidade, que aquí teño

que sinalar que como dixen anteriormente, non todo o espazo está incluído na dita Rede

e tamén porque para a zona Natura 2000 o Plan de Conservación do Monumento Natural

pode aumentar o nivel de protección, e nese caso nos debemos atenernos ao Plan de

conservación deste monumento natural.

E por último, a inclusión de actividades mineiras como usos autorizables e non como

exclusións, esta foi rexeitada por ir en contra da propia norma de declaración do espazo.

Bueno, isto en si é un resume do que son as liñas xerais do plan de conservación, de

como  foi  esa  tramitación,  de  cales  son  obxectivos  e  compromisos  de  futuro  no

desenvolvemento das accións que van recollidas no plan de conservación.

Secretaria

Moi ben,  moitas  gracias á  directora  xeral  de  Patrimonio  Natural  pola  súa  exposición.

Chega agora a quenda de dúbidas, rogos e preguntas. Se alguén ten algunha pregunta

que facer é o momento agora.

Fins Eirexas- Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia 

Si, non sei se se me escoita. Non sei se a quenda de preguntas se refire ao punto que

acabamos de escoitar ou en xeral, non me quedou moi claro.

Secretaria

Inicialmente ao que acabamos de escoitar, despois de calquera outro tipo.

Fins Eirexas- Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia

Vale, si, pois nada. 

Desculpade, eu son Fins Eirexas, secretario técnico de ADEGA.
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Ben, moi breve. Simplemente parabenizar á Conselleira, á Consellería, e a equipa da

Dirección Xeral de Conservación por sacar adiante este plano... foron vinte anos os que

se tardaron, esperemos que nos outros catro monumentos naturais que quedan dos oito,

eses  documentos  fundamentais  para  garantir  a  súa  xestión  sustentábel  señan  canto

antes tamén sacados a exposición pública para poderen ser aprobados. Grazas

Presidenta

Moitas gracias. Efectivamente, recoñecemos que deberíamos de telo feito anteriormente

pero creo que foi un moi bo traballo e o trámite administrativo final acaba sendo longo e

tedioso e agardemos que ao longo desta lexislatura teñamos o do resto dos monumentos

naturais. 

Gracias pola vosa achega.

Non sei se alguén más quere facer algún comentario ou senón xa pasamos directamente

ao terceiro punto da orde do día que son rogos e preguntas.

Bueno,  de  non  haber  rogos  e  preguntas.  Moitísimas  gracias  a  todos  pola  vosa

participación.

Diego Sánchez Agra, Sindicato Labrego Galego

Si, desculpa, perdón, estaba esperando a ver se alguén tiña algo máis que falar deste

punto, senón, se pasábamos ao de rogos e preguntas, eu aí si teño algunhas preguntas. 

Presidenta

Moi ben, pois cando queiras.

Diego Sánchez Agra, Sindicato Labrego Galego

Son Diego Sánchez, do Sindicato Labrego Galego, bos días a todos e a todas.

Con respecto ao que se expuxo agora recentemente e ao que dixo o compañeiro de

ADEGA, non só nos monumentos naturais senón en todos os espazos protexidos e toda
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a  rede  que  temos en  Galicia,  non  en  todos  están  feitos  todos  os  plans  de  xestión,

ordenación, conservación, etcétera, que deberían estar feitos i  recalcar  que seguimos

levando vinte anos de incumprimento das obrigas por parte da Administración, cando a

principios  da  década  había  unha  lexislación  que  daba  un  prazo  de  dous  anos  para

realizalos. Esto implica, inseguridade nos administrados e nas propietarias na xestión das

súa parcelas,  a perda do obxectivo de conservación con prácticas contrarias a estes

obxectivos. Implica incluso ter influencias en catástrofes naturais e en cousas como os

lumes que vivimos recentemente, entón queríamos saber cando se vai dar solución a

todo  isto  dunha  vez  por  todas,  e  que  teñamos  todos  os  espazos  naturais  cos  seus

debidos plans de xestión, conservación, ordenación dos recursos, etc.

E  por  outro  lado,  teño  outra  pregunta,  i  é,  que  tarefas  se  están  a  desenvolver  de

restauración e rexeneración nas zonas queimadas nos espazos protexidos nesta última

vaga de lume?, e sobre todo, que planificación ten a curto, medio e largo prazo para a

recuperación destes espazos? Moitas Gracias

Presidenta

Moitas  gracias,  Diego.  Efectivamente  estase  facendo  un  gran  esforzo  agora  mesmo

dende as Administracións.  Sabes que na anterior  lexislatura sacáronse adiante  varios

plans  reitores  de  uso  e  xestión,  estase  traballando  en  outros  como  é  o  Xurés,  que

entendemos temos que facer un novo plantexamento sobre todo porque sofre ataques

continuos  cada  ano  no  que  a  incendios  se  refire,  e  temos  o  de  Corrubedo,  que  o

sacaremos este ano 2020 e Fragas do Eume, no cal estamos tamén traballando neste

momento, iso no que a parques se refire.

Polo tanto, faremos un esforzo para que dispoñen dese planeamento que efectivamente

da seguridade, por un lado, á parte privada e, por outro, á Administración incluso para os

propios técnicos da Administración.

A partir  de  aí,  en  relación  cos  lumes,  estase  cunha  comisión  de  seguimento,  como

sabedes está  Medio  Rural  realizando  un  traballo  que o  fai  a  través  de especialistas,

analizando tamén o que son afeccións aos chans trala vaga de lumes e a nos inclúenos

13/18
CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Pleno do 6 de outubro de 2020



CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E VIVENDA
Consello Galego de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible

 
moi directamente, independentemente de que o medio ambiente é todo, pois no que son

os parques naturais e en concreto tamén o Xurés.

Está  tamén  o  persoal  do  parque  facendo  o  seu  plantexamento  que  está  case  que

pechado, i eu o que si me comprometo é a que volo trasladaremos para que o podades

coñecer de primeira man. 

Fins Eirexas- Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia

Si,  por  parte de ADEGA queríamos tamén facer  unha intervención a este respeito,  é

posible? [Presidenta: Si, é posible]

Ben,  apoiar  as  reivindicacións  que  na  intervención  de  Diego  quedaron  implícitas  ou

incluso explícitas e facer unha reflexión ao respeito non só da necesidade de que todos

os espazos protexidos, dentro da súa categoría, estean convenientemente dotados dos

correspondentes  instrumentos de xestión senón que esta reflexión quere ir  un pouco

máis alá. Estamos ao respeito da superficie protexida en rede natura  entorno a un 12%,

non sei se me escoitades, acabo de perder sinal, se me escoita? [Presidenta: Si, no noso

caso si, perfectamente. Agora si que te perdemos. Agardamos un minuto para que poidan

volver facer a súa conexión. Mentres non se conectan dende ADEGA, non sei se alguén

quere facer algunha achega máis?]

Desculpade, cortouse, podo continuar? [Presidenta: Podes continuar]

Vou ser breve por cuestións técnicas, non vaia ser que se colgue outra vez. Entón, nos o

que queriamos era abondar na intervención que fixo o compañeiro do Sindicato Labrego

ao respeito non só dos espazos protexidos, que xa temos hoxe aprobados, no sentido en

que esa necesidade é urxentísima, senón que tamén outra urxencia é a ampliación deses

espazos, estamos no 12% de superficie protexida na rede natura, os documentos que

están emitindo os paneis internacionais de expertos da ONU ao respeito das incidencias

do cambio climático fan referencia a que a conservación da biodiversidade e dos hábitats

naturais son chave para mellorar a resiliencia dos ecosistemas para garantir o uso que

nos prestan estes parques naturais, para diminuír o impacto das pandemias, para regular

o ciclo hídrico... ben, todo iso on razóns que cada vez teñen máis peso para que aquelas
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Administracións  con  competencias  sobre  un  territorio  aumenten  a  súa  superficie  de

espazos  protexidos,  porque  isto  significa  aumentar  a  capacidade  de  podérmonos

enfrontar ao cambio climático con maiores garantías, o que significa poder prestar máis

servizos á cidadanía, servizos que se poden incluso cuantificar economicamente, agora

estamos nun período de chuvias irregulares, con frecuentes secas incluso no inverno que

precisamente a regulación do ciclo hídrico ten moito que ver coa conservación de certos

hábitats húmidos, sobre os que por certo a Comisión Europea xa advertiu ao estado

Español  que estaban insuficientemente representados;  todo isto  ven  ao caso de que

sobran  cada  vez  máis  as  evidencias  e  os  argumentos  que  deben  facer  que  as

Administracións poñan como unha prioridade o aumento da superficie protexida e por

suposto o desenvolvemento de aquelas ferramentas de xestión necesarias para garantir

a  súa  conservación  e  a  preservación  deses  servizos  directos  e  indirectos  que  eses

ecosistemas naturais prestan á sociedade, non.

Esta é o nos rogo: póñanse as pilas, por favor, para que en breve, non teñamos que

esperar  outros vinte  anos,  a superficie  da rede natura  polo  menos se duplique,  para

estarmos na media do estado Español. 

Estamos falando de pasar do 12% como mínimo ao 25%, había dúas propostas unha

primeira do goberno bipartito que pretendía pasar ao 16% a superficie protexida, bastante

interesante por canto establecía unha serie de corredores ecolóxicos que conectaban

esas zonas de especial conservación, que seguimos sen ter eses corredores ecolóxicos;

e outra do 2014 da etapa como Conselleiro  do señor Agustín Hernández que visaba

pasar  ao  14%  incluíndo  tamén  algúns  dos  espazos  que  son  chave:  zona  atlántica,

turbeiras, bosques de ribeira, algún corredor ecolóxico... pero ía efectivamente nesta liña

aínda que moi insuficiente. 

Recuperen cando menos algunha desas propostas, pero xa a urxencia de actuar sobre a

conservación da biodiversidade apuntan a que quedaron obsoletas, xa practicamente o

eran cando naceron, e a nosa proposta vai na liña de que traballen para que a nosa rede

natura sexa, o representativo, o que debería ser, unha representación dos nosos hábitats

e dos nosos ecosistemas naturais á altura da riqueza natural que temos no país e non

pequenos retallos inconexos como o é a día de hoxe, para que cando as consecuencias
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do cambio climático e os investimentos e os gastos que se teñen que facer para diminuír

os seus impactos fagan evidente que o que non se investiu nun momento dado vai a

acabar sendo un gasto moito maior. 

E ben,  remato esta intervención,  porque ao respeito dos lumes tamén tiñamos unha

proposta na liña do que presentou o compañeiro do Sindicato labrego efectivamente,

pero centrada nos espazos naturais. Precisamos plans de continxencia para os espazos

naturais para que non pase outra volta outro ano máis o que aconteceu no macico central

e no Xurés. Pero ben, xa a súa intervención resumiu bastante ben a nosa proposta. 

Máis nada. Desculpádeme polo atropelo pero quedo sen conexión, entón xa non volvo a

entrar. Moitas grazas pola vosa atención.

Presidenta

Moitísimas gracias pola túa intervención. Eu hoxe hai parte do equipo que é novo, e polo

tanto temos con nos á que é a Directora Xeral  de Calidade Ambiental,  Sostibilidade e

Cambio  Climático,  ela  é  Sagrario  Pérez  Castellanos,  téñoa  á  miña  dereita,  teredes

oportunidade de falar tanto con Belén do Campo, directora de Patrimonio Natural, como

coa propia Sagrario Pérez, e por su posto eu estou á vosa disposición, e se tivésedes por

parte de ADEGA algunha proposta concreta a parte do traballo que estamos realizando

por  parte  da  Consellería  de  Medio  Ambiente  pois  teriámola  en  conta.  Tomo  nota  e

avanzaremos, así o estamos facendo, cos distintos plans, coa ampliacións das reservas

da bioesfera e agardemos que teñamos en breve xa a sétima reserva da bioesfera, e iso

faría  que  baixo  algunha  figura  de  protección  teriamos  o  42% do  territorio,  aínda  así

seguiremos  avanzando  nesta  lexislatura,  moitas  gracias  ADEGA.  [ADEGA:  Gracias  a

vostede, Conselleira.]

Bueno, pois se non hai máis achegas....

José Luís Castro Baleato. Federación Ecoloxista Galega. 

Si. Ola.
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Son José Luís Castro Baleato da Federación Ecoloxista Galega, só dúas puntualizacións

do que se estivo a falar agora en rogos e preguntas.

En todo este tema de inclusión de plans, quixera engadir o tema das especies ameazadas

e resultoume curioso ver que, por exemplo, no tema do Souto da Retorta se falaba tanto

da Margaritífera como [córtase o son], e paréceme bastante curioso que se inclúan sen

saber se as hai ou non; é dicir, especies que están ameazadas que están dentro dos

catálogos e que a día de hoxe pois non saibamos se están ou non e un claro exemplo da

deixadez que está na outra parte; é dicir, o tema das especies ameazadas. E se falaba do

Xurés, que é unha das conas importantes para Aguia Real e a estamos destrozando.

E quería recalcar o temas dos plans de continxencia, non é algo que nos caia agora de

súpeto o tema dos incendios senón que hai zonas que están ardendo recorrentemente, e

o que non pode ser é que o esteamos a estudar, o tema de que se estea estudando

parece  unha  escusa  máis  que  outra  cousa,  é  dicir,  que  no  haxa  nada  no  Xurés  xa

traballado, que non haxa nada no macizo central, que non haxa nada... non é moi de

recibo, tiñamos que ter xa cousas preparadas, feitas, para poder executar, non se pode

estar agora a estas alturas estudando xa é tarde, e insisto estamos a falar de espazos

naturais pero estou vendo que en todos estes plans se deixan as especies porque non hai

nada non hai plans, gastáronse os cartos nuns estudos iniciais que agora hai que renovar,

hai que volver a facer, e despois non nos digamos que estamos malgastando os cartos

porque se están usando e despois se tiran. Gracias

Presidenta

Ben, eu creo que a investigación e a innovación son fundamentais nunca é tarde, hai un

traballo  ben  feito,  que  ven  de  atrás,  non  simplemente  por  facer  unha  referencia  a

Margaritífera, ao mexillón de río... sabedes que non é saber ou non saber se está, senón

que conveníamos coa universidade e levámolo facendo dende hai  8 anos,  primeiro a

través dun proxecto europeo e agora directamente cunha gran especialista para seguir

investigando e ao mesmo tempo que prolifere o mexillón de río porque sería a maior

análise de que as augas son óptimas e de excelente calidade. 

17/18
CONSELLO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Pleno do 6 de outubro de 2020



CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E VIVENDA
Consello Galego de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible

 
Polo tanto, non se trata de saber se hai ou non hai, tamén se trata de poder reproducilo e

polo tanto que o teñamos en ríos e  regatos sendo Galicia ese último recuncho onde

temos Margaritifera de toda Europa. Aínda así tomamos nota das achegas da entidade e

en concreto da túa persoa, Jose Luis.

Bueno, creo que foi a última intervención, vólvovos dar as gracias pola vosas achegas,

por  estar  presentes,  e  seguiremos  co  diálogo  constante  polo  ben  do  territorio,  da

sostibilidade, do medio ambiente, e do osíxeno que respiramos.

Moitas Gracias.
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