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Á DIRECCIÓN XERAL DO PATRIMONIO NATURAL 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

(San Lázaro, s/n, 15781, Santiago de Compostela) 

Os asinantes da presente, representantes das COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN 

COMÚN de: 

- SERRA DE SANTA EUFEMIA

- SERRA DO XURÉS RIO CALDO

- SERRA DE QUEGUAS

- BOUZAS, BREÑIDELO, ESPERANZO E SAN PAIO

- SERRA DO QUINXO, LANTEMIL E RELOEIRA

- MONTE DE VARAS SERRA DO QUINXO

- SERRA DO QUINXO, O LELAS

- PARROQUIA DE LOBIOS

- QUINTELA, BUSCALDE, O QUINXO

- SERRA DO QUINXO, BOUZADRAGO

- TORNO E XENDIVE

- COUTADA, VEREDO, CHAO DO ZUDRO, PORTELA E CHAO DE COUTO

- LAVAGUDO E ABELLEIRA DE PRADO

- PORTELA E DARRIBA DE XERMEADE

- CMVMC DE DELAS 

Na súa calidade de veciños comuneiros e presidentes das respectivas comunidades de montes 

sinaladas,  comunicando a efectos de notificacións o enderezo na rúa Curros Enríquez, Nº 1, 11-C, CP 

32.003, da cidade de Ourense, na representación que ostentan,  

EXPOÑEN: 

I.- Que no D.O.G. número 57 de data 21 de marzo de 2018, publicouse o anuncio de 14/02/18, 

da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se acordaba someter a participación pública o 

documento de inicio do Plan Reitor de uso e xestión do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. 

II.- Que no periodo de participación pública as comunidades de montes aquí asinantes, as cales 

son titulares de superficie afectada polo Plan Reitor de uso e xestión do Parque Natural Baixa Limia-

Serra do Xurés, presentaron escrito de alegacións por medio da Organización Galega de 

Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (OGCMVMC) na que se solicitaba como premisa 

básica a necesaria intervención e participación destas comunidades propietarias no proceso de 

elaboración do Plan Reitor mencionado facendo observancia de unha serie de aspectos a regular ou 

ter en conta na aprobación do Plan Reitor de uso e xestión do parque. 

II.- Que reiterándose no contido das alegacións xa presentadas ante esa administración agora 

veñen a ampliar as mesmas tal como se expón nas seguintes 

ALEGACIÓNS 
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PRIMEIRA.- Que o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés 

(en adiante PRUX) estase a tramitar ao abeiro do artigo 34 e seguintes da Lei 9/2001, de 21 de 

agosto de Conservación da Natureza, co obxeto de desenrolar as directrices emanadas do derradeiro 

plan de ordenación dos recursos naturais do Parque  e adaptalo a nova normativa europea, estatal e 

autonómica, complementándoo co contido do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia 

(Decreto 37/2014).  

Sendo que tamén haberá de ser obxeto do mesmo o establecemento das previsións de 

actuacións da administración no seu ámbito de aplicación, e en particular a investigación, o uso 

público e a conservación, protección e mellora dos valores ambientais. 

En concreto, o artigo 35 da Lei 9/2001 sinala que os plans rectores de uso e xestión terán a lo 

menos o siguiente contido: 

1) Memoria descriptiva.

2) Zonificación do espacio de acordo co contido do plan de ordenación dos recursos naturais,

delimitando as áreas de diferentes usos. 

3) Obxetivos.

4) Previsións de uso e aproveitamento.

5) Normas xerais de xestión, incluindo, como mínimo, as relativas á vixencia e revisión do plan.

6) Normas de regulación de usos e actividades, así como para a xestión, protección,

conservación ou mellora dos recursos naturais e valores ambientais, cando resulte preciso completar 

ou desenrolar as contidas no plan de ordenación dos recursos naturais. 

7) Normas relativas ás actividades de investigación.

8) Normas relativas ao uso público.

9) Programa económico-financeiro.

10) Programación de actuacións a desenrolar no espazo natural.

SEGUNDA.- Que o territorio delimitado polo Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés 

intégrase dentro do Lugar de Importancia Comunitaria Baixa Limia (ES1130001), aprobado mediante 

Decisión da Comisión de 07-12-2004 pola que se adopta, de conformidade coa DC92/43/CEE do 

Consello, a lista de Lugares de Importancia Comunitaria da Rexión Bioxeográfica Atlántica (Diario 

Oficial da Unión Europea. 29.12.2004: L 387/1) e da Decisión da Comisión de 19-07-2006, pola que 

se adopta a lista de Lugares de Importancia Comunitaria da Rexión Bioxeográfica Mediterránea 

(Diario Oficial da Unión Europea. 21.09.2006: L 259/1). Este espazo posee tamén, conforme á DC 

79/409/CEE, a declaración de Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA), coa denominación 

Baixa Limia – Serra do Xurés (ES0000376), figura que tamén é integrante da Rede Natura 2000. 

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, aprobado por medio do Decreto 37/2014, 

de 27 de marzo, é o instrumento básico de planificación, ordenación e xestión das zonas de especial 

conservación (ZEC) e das Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA). La aprobación de este 

instrumento permitíu a transformación dos lugares de importancia comunitaria (LIC) en zonas de 

especial conservación (ZEC), en cumprimiento das esixencias establecidas na normativa estatal e 
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europea, Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos 

hábitats naturais e da fauna e flora silvestres (Directiva Hábitat) e Lei 42/2007, do patrimonio natural 

e da biodiversidade. 

Dito Plan Director ordena os recursos naturais de todos os espazos incluidos na Rede Natura 

2000 de Galicia, á vez que define un programa de medidas dirixidas á conservación dos hábitats e 

especies, regulando os usos e aproveitamentos que o garantan.  

O Decreto 37/2014, considera como usos permitidos, que non requiren autorización do 

órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza, as actividades tradicionais 

compatibles cos obxetivos da declaración das ZEC e ZEPA, por non causar afeccións apreciables, e 

que  poden, por tanto desenrolarse sen limitacións especiais de forma xeral ou nas áreas nas que a 

categoría de zoonificación o permita. Serían todos aqueles non incluidos nos grupos de actividades 

prohibidas ou suxeitas a autorización, nin os recollidos na normativa específica contida no Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia, e que deberán manterse no PRUX que se aprobe. 

TERCEIRA.- A modo de concreción da alegación Segunda, debe sinalarse que no Decreto 

37/2014 realizase unha zoonificación en 3 áreas, das cuales so a Nº 1 e Nº 2 se atopan presentes na 

“ZEC Baixa Limia ”, que afecta ás CMVMC solicitantes, tal e coma se reflicte na ficha do Anexo III de 

dito Decreto, actualizada por Orde de 12-07-16, coa seguinte definición:  

- Zona 1 “Área de protección”, que de conformidade ao establecido no seu art.16:

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

A configuración destas zonas e, consecuentemente, a súa biodiversidade, está ligada ao 
mantemento dos usos tradicionais compatibles que posúen un elevado grao de compatibilidade co 
mantemento dos compoñentes, a estrutura e o funcionamento dos ecosistemas”. 

- Zona 2 “Área de conservación”, definida no seu art. 17, no que se sinala:

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

Nestas áreas regúlanse as actividades non tradicionais que poidan levar consigo unha mingua ou 
diminución do estado de conservación dos hábitats e das poboacións de especies de flora e fauna de 
interese para a conservación, co obxectivo fundamental de conseguir o aproveitamento ordenado 
dos recursos naturais”. 
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Polo que respectaría aos usos a desenrolar, determínase no art. 25, que: 

“Considérase uso permitido calquera actividade compatible cos obxectivos da declaración 
das ZEC e ZEPA. Pode, polo tanto, desenvolverse sen limitacións especiais, ben na súa totalidade ou 
ben nas áreas onde a categoría de zonificación así o permita. 

Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades permitidas aqueles de carácter 
tradicional que son compatibles coa protección do espazo natural porque non causan afección 
apreciable, e todos aqueles non incluídos nos grupos de actividades prohibidas ou suxeitas a 
autorización nin recollidos na normativa específica contida neste plan. 

Os usos permitidos non requiren autorización do órgano autonómico competente en materia 
de conservación da natureza, sen prexuízo do resto de autorizacións sectoriais”. 

Con respecto aos usos autorizables, no art. 26 establécese que: 

“1. Son usos autorizables os que requiren autorización expresa do órgano autonómico 
competente en materia de conservación da natureza. Inclúense tamén aqueles que requiren 
informe preceptivo e vinculante do dito órgano en calquera procedemento de autorización 
sectorial, que figuren como sometidos a informe preceptivo nas epígrafes de normativa xeral da 
sección terceira «Actividades» do presente título. Inclúese tamén na categoría de uso autorizable 
calquera plan, programa ou proxecto que requira avaliación das súas repercusións sobre o lugar, 
conforme as disposicións deste decreto. 

2. Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades sometidas a autorización expresa do
órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza os seguintes: 

a) Usos e actividades que non se corresponden con plans, programas ou proxectos e que,
de acordo cos contidos deste decreto, teñen a condición de autorizables co fin de avaliar
con carácter previo a compatibilidade da súa execución co mantemento nun estado de
conservación favorable dos hábitats e das especies de interese comunitario, dando así
cumprimento ao disposto nos artigos 6.2 da Directiva 92/43/CEE e 45.2 da Lei 42/2007, do
13 de decembro.
O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza avaliará nun
informe se é previsible que o uso ou a actividade produza a deterioración directa ou indirecta
dos hábitats naturais e/ou dos hábitats das especies, ou alteracións que repercutan nas
especies que motivaron a designación do espazo protexido Rede Natura 2000, e poderá
establecer na autorización condicións de execución ou medidas correctoras. (…).

1º) Con carácter xeral, considéranse usos ou actividades sometidos a informe preceptivo e 
vinculante do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza: 
i) Aqueles usos e actividades que se recollan no presente decreto coa condición de
autorizables.
ii) Aquelas que, de acordo coa lexislación sectorial vixente, deban someterse á autorización
de órganos da Administración distintos do competente en materia de conservación da
natureza por ser as competentes para a expedición da autorización, ben que esta deberá
supeditarse ás condicións establecidas no informe emitido polo órgano competente en
conservación da natureza conforme os obxectivos do presente plan e da propia Rede Natura
2000. En consecuencia, con carácter previo á autorización, o órgano competente na materia
da autorización deberá solicitar ao órgano autonómico competente en materia de
conservación da natureza o informe preceptivo do devandito órgano”.

E, como usos prohibidos no seu art. 27 sinálase que: 
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“Considérase uso prohibido aquel que sexa susceptible de causar prexuízo á integridade do 

lugar ou sobre o estado de conservación dos compoñentes clave para a biodiversidade (hábitats e 

especies protexidas) e, por conseguinte, é contrario aos obxectivos de conservación da Rede Natura 

2000, con excepción dos supostos nos que resultase de aplicación o preceptuado nos números 5, 6 e 

7 do artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro”. 

Contemplándose con respecto á Zona 1, no art. 68 do Plan Director, no extremo relativo ás 
actividades de carácter urbanístico, o seguinte: 

“a) Usos e actividades permitidos. 
1º) A execución dos traballos necesarios para manter os terreos, urbanizacións, edificacións e 

carteis en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade, 
segundo o seu destino e conforme as normas de protección do medio, do patrimonio histórico e da 
rehabilitación, polos seus propietarios. De igual modo, as obras que sexan precisas para adaptar as 
edificacións e construcións ao ámbito relativas ao acabado, conservación, renovación ou reforma de 
fachadas ou espazos visibles desde a vía pública, limpeza e valado de terreos edificables, e retirada 
de carteis ou outros elementos impropios dos inmobles cando sexan ordenadas polo concello 
correspondente.  

2º) As obras de reconstrución, rehabilitación, conservación e reforma necesarias nas 
construcións e instalacións destinadas a actividades vinculadas coa explotación e co apoio á 
actividade agropecuaria, de primeira transformación de produtos agrogandeiros e forestais, así 
como nos serradoiros de madeira, existentes antes da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, en solo de núcleo rural, sempre que se manteña a actividade de explotación ou de apoio á 
actividade agropecuaria ou de serradoiro e se adopten as medidas correctoras pertinentes para 
garantir as condicións sanitarias e ambientais, sen prexuízo da licenza municipal urbanística e resto 
de autorizacións sectoriais que procedan. 

3º) As tarefas de deslindamento e marcaxe dos terreos, parcelas e terreos situados no 
Dominio Público Marítimo-Terrestre e no Dominio Público Hidráulico. 

b) Usos e actividades autorizables.
1º) As obras de reconstrución, rehabilitación, conservación e reforma necesarias nas

construcións e instalación de apoio á actividade agropecuaria, serradoiros de madeira, así como de 
primeira transformación de produtos agrogandeiros e forestais existentes antes da entrada en vigor 
da Lei 9/2002, do 30 de decembro, sempre que manteñan a actividade de explotación ou apoio á 
actividade agropecuaria ou de serradoiro, adoptando as medidas correctoras oportunas para 
garantir as condicións sanitarias e ambientais, e cumpran as condicións de edificación fixadas polo 
artigo 42 e pola Disposición transitoria 11ª da citada Lei 9/2002, do 30 de decembro. 

i) De igual modo, someterase a autorización, a ampliación das instalacións de apoio á
actividade agropecuaria e destinadas a serradoiros de madeira existentes antes da entrada en vigor 
da Lei  9/2002, do 30 de decembro, a continuación das cales se permita cando  

se cumpran as condicións establecidas no artigo 42 e na disposición transitoria 11ª da Lei 
9/2002, do 30 de decembro. 
2º) A reconstrución e rehabilitación das edificacións tradicionais ou de singular valor 

arquitectónico que sexan autorizadas conforme o procedemento fixado polo artigo 41 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro. Tanto a reconstrución como a rehabilitación deberán respectar o volume 
edificable preexistente e a composición volumétrica orixinal, así como as condicións e criterios de 
edificación fixados pola citada Lei 9/2002, do 30 de decembro, e se é o caso, polo Plan de ordenación 
do litoral. 

3º) As edificacións reconstruídas ou rehabilitadas poderán ser destinadas a vivenda e usos 
residenciais, a actividades turísticas e artesanais ou a equipamentos de interese público; así como a 
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súa ampliación, mesmo en volume independente, sen exceder o 10% do seu volume orixinario, aínda 
que excepcionalmente, poderá exceder o 50% do volume da edificación orixinaria cando se cumpran 
as condicións xerais de edificación dos artigos 29 e 42 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, e no seu 
caso, as condicións adicionais dos artigos 43 e 44 da mencionada Lei para outras actividades 
construtivas residenciais e non residenciais. 

4º) As actividades de investigación e exploración mineira, dentro das condicións establecidas 
no seu outorgamento, as explotacións mineiras, actividades extractivas de recursos naturais e 
establecementos de beneficio vinculados ás actividades mineiras, sempre e cando se adapten ao 
establecido no artigo 23.1 do presente plan e se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da Directiva 
92/43/CEE, ao artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e mediante os correspondentes plans de 
labores mineiras que serán sometidos a informe preceptivo polo órgano competente en materia de 
conservación da natureza. 

5º) A construción de muros de contención e o peche ou valado de terreos gardando as 
distancias coas vías públicas que regulamentariamente se establezan na lexislación ou na 
planificación sectorial vixente, sempre que os peches e valados sexan preferentemente vexetais, con 
especies autóctonas, incluíndo tamén os feitos de madeira ou estacas de madeira e arame ou 
empregando o pastor eléctrico, sen que os realizados con material opaco de fábrica superen a altura 
de 1 metro, salvo en parcelas edificadas, onde poderán alcanzar 1,50 metros. En todo caso, deben 
realizarse con materiais tradicionais do medio rural no que se empracen, e non se permitirá o 
emprego de bloques de formigón ou outros materiais de fábrica, salvo que sexan debidamente 
revestidos e pintados na forma que regulamentariamente se determine. Ademais, os ditos muros 
realizaranse, de modo que permitan a permeabilidade dos hábitats e o fluxo ou circulación das 
especies de interese para a conservación, e que non favorezan polo tanto a fragmentación dos 
ecosistemas nin o illamento das poboacións, colocando os dispositivos necesarios para que cumpran 
a dita función. 

6º) A apertura de novos camiños e pistas cando estea expresamente recollido 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 ambiente, ou ben sexan autorizados seguindo o establecido no artigo 41 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro. 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. 

7º) A instalación e posta en funcionamento dos sistemas de tratamento de augas cando 
quede garantida a integridade dos valores obxecto de protección e non exista posibilidade de situalos 
fóra do espazo, ademais de ser autorizados conforme o establecido no artigo 6 da Directiva 
92/43/CEE e no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 

8º) A instalación de establecementos de acuicultura, en conformidade cos criterios da Rede 
Natura 2000, do artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e do artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 
adecuándose aos instrumentos para a protección, xestión e ordenación da paisaxe, e logo do informe 
favorable do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza sobre o 
cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e da Unión Europea que resulten de 
aplicación. 

9º) En aplicación do disposto no artigo 39 punto 2 da Lei 9/2002, do 30 decembro, 
consideraranse autorizables polo órgano competente en materia de conservación da natureza 
ademais de sometidos á autorización do órgano competente en materia de urbanismo os seguintes 
usos construtivos, sempre que quede garantida a integración das edificacións coa paisaxe e os 
valores obxecto de protección, se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e ao 
artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 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 sexan desenvolvidos directamente sobre tipos de hábitat prioritarios 
nin sobre núcleos de especies de interese para a conservación, e non afectará dun xeito significativo 
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aos elementos da paisaxe que revistan unha importancia fundamental para os componentes da 
biodiversidade, nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos ecosistemas: 

i) Construcións e instalacións agrícolas destinadas ao apoio da agricultura de carácter
tradicional, nos municipios con máis do 40% da súa superficie clasificada como solo rústico
de especial protección de espazos naturais, sempre e cando se trate de edificacións non
permanentes.
ii) As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandaría extensiva de carácter
tradicional, así como instalacións apícolas, sempre e cando se trate de edificacións non
permanentes.
iii) A reforma e modernización das construcións e instalacións destinadas ao apoio da
gandaría intensiva establecidas antes da entrada en vixencia do presente plan.
iv) 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.
v) As rehabilitacións e reformas das construcións destinadas ao turismo no medio rural cando
sexan potenciadoras do medio onde se sitúen, cumpran as condicións de edificación impostas
pola lexislación vixente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, e non se trate de
terreos nos que tamén concorra a categoría de solo rústico de protección de infraestruturas.
vi) 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.
vii) Construcións destinadas ás actividades extractivas, incluídas as explotacións mineiras, as
canteiras e a extracción de áridos ou terras, así como os seus establecementos de beneficio
sempre e cando se adapten ao establecido no artigo 23.1 do presente plan, e actividades
complementarias de primeira transformación, almacenamento e envasamento de produtos
do sector primario, sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do
predio ou explotación do recurso natural.
viii) As infraestruturas de abastecemento, tratamento, saneamento e depuración de augas.
ix) A instalación, reforma ou modernización de pequenas instalacións non industriais de
produción de enerxía renovable (fotovoltaica, solar térmica, biogás autónoma, ...) destinadas
ao autoconsumo tanto de particulares como para o servizo das explotacións.

c) Usos e actividades prohibidos.
Todas as actividades prohibidas pola lexislación sectorial en relación ao solo urbano, solo de

núcleo rural, solo rústico ordinario e solo rústico especialmente protexido, a excepción daquelas que 
sexan consideradas como permitidas ou autorizables de acordo ás determinacións establecidas no 
presente plan”. 

E, polo que respectaría á Zona 2: 

“a) Usos e actividades permitidos. 
Todas aquelas actividades de urbanismo e ordenación do territorio consideradas como permitidas na 
Zona 1 (Área de Protección) da presente normativa. 

b) Usos e actividades autorizables.
1º) Todas aquelas actividades de urbanismo e ordenación do territorio consideradas como

autorizables na Zona 1 (Área de Protección) da presente normativa, con excepción da recollida no 
apartado 11º. 
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2º) 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, sempre e cando non causen unha afección apreciable sobre o estado de 
conservación dos tipos de hábitat naturais ou das poboacións de especies de interese para a 
conservación. 

3º) En aplicación do disposto no artigo 39 punto 2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
consideraranse autorizables polo órgano competente en materia de conservación da natureza 
ademais de sometidos á autorización do órgano competente en materia de urbanismo 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 Directiva 92/43/CEE e ao artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 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 os tipos de hábitat prioritarios nin os 
núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, nin afecten dun xeito significativo 
os elementos da paisaxe que revistan unha importancia fundamental para os componentes da 
biodiversidade, nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos ecosistemas: 

i) 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.
ii) As construcións e instalacións destinadas ao apoio da gandaría extensiva e intensiva,
granxas, currais domésticos e establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen
animais, e instalacións apícolas.
iii) 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.
iv) As instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas na ordenación sectorial
destas, así como, en todo caso, as de subministración de carburante.
v) As rehabilitacións destinadas ao turismo no medio rural cando sexan potenciadoras do
medio onde se sitúen, cumpran as condicións de edificación impostas pola lexislación vixente
en materia de urbanismo e ordenación do territorio, e non se trate de terreos nos que tamén
concorra a categoría de solo rústico de protección de infraestruturas.
vi) 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.
vii) 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 do órgano autonómico competente en materia de
conservación da natureza sobre o cumprimento da lexislación sectorial autonómica, estatal e
da UE que resulten de aplicación.
viii) Construcións destinadas ás actividades extractivas, incluídas as explotacións mineiras, as
canteiras e a extracción de agregados ou terras, así como os seus establecementos de
beneficio sempre e cando se adapten ao establecido no artigo 23.1 do presente plan, e
actividades complementarias de primeira transformación, almacenamento e envasamento
de produtos do sector primario, sempre que garden relación directa coa natureza, extensión
e destino do predio ou explotación do recurso natural.
ix) As infraestruturas de abastecemento, tratamento, saneamento e depuración de augas; as
infraestruturas de xestión e tratamento de residuos urbanos, de residuos producidos pola
actividade agrícola e de subprodutos forestais, nos municipios con máis do 40% da superficie
clasificada como solo rústico de especial protección de espazos naturais.
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x) As instalacións non industriais de produción de enerxía renovable (fotovoltaica, solar,
térmica, biogás autónoma, …) destinadas ao autoconsumo tanto de particulares como para o
servizo das explotacións.
4º) As actividades de investigación e exploración mineira, dentro das condicións establecidas

no seu outorgamento, as explotacións mineiras, actividades extractivas de recursos naturais e 
establecementos de beneficio vinculados ás actividades mineiras, sempre e cando se adapten ao 
establecido no artigo 23.1 do presente plan e se desenvolvan de acordo ao artigo 6 da Directiva 
92/43/CEE e ao artigo 45  da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e mediante os correspondentes plans 
de labores mineiras que serán sometidos a informe preceptivo polo órgano competente en materia 
de conservación da natureza. 

c) Usos e actividades prohibidos.
Todas as actividades prohibidas pola lexislación sectorial en relación ao solo urbano, solo de

núcleo rural, solo rústico ordinario e solo rústico especialmente protexido, a excepción daquelas que 
sexan consideradas como permitidas ou autorizables de acordo ás determinacións establecidas no 
presente plan”. 

Siendo que, en todo caso, o art. 4 do Plan Director, sinala que “Este plan prevalecerá sobre 
calquera outro instrumento de ordenación territorial ou física” y que “As disposicións establecidas 
no presente plan constituirán un límite para os devanditos instrumentos, non podendo alteralas ou 
modificalas, e aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre os instrumentos de ordenación 
preexistentes.” 

CUARTA.- Que no art. 31 do Decreto 37/2014 contémplase a compensación de 
externalidades derivadas do réxime de protección nel establecido as cales derivan da Lei 42/2007, 
de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, ao sinalar que: 

“1. De conformidade co disposto no artigo 73 (Actualmente renumerado en el Art. 77) da Lei 
42/2007, do 13 de decembro, a Xunta de Galicia regulará os mecanismos e as condicións para 
incentivar as externalidades positivas de terreos que se sitúen en espazos declarados protexidos ou 
nos cales existan acordos de custodia do territorio debidamente formalizados polos seus propietarios 
ante entidades de custodia. Para iso teranse en conta, entre outros, os seguintes servizos prestados 
polos ecosistemas: 

a) A conservación, restauración e mellora do patrimonio natural, da biodiversidade,
xeodiversidade e da paisaxe en función das medidas especificamente adoptadas para tal fin, con 
especial atención aos hábitats e especies ameazados. 

b) A fixación de dióxido de carbono como medida de contribución á mitigación do cambio
climático. 

c) A conservación dos solos e do réxime hidrolóxico como medida de loita contra a
desertización, en función do grao en que a cuberta vexetal e as prácticas produtivas contribúan a 
reducir a perda ou degradación do solo e dos recursos hídricos superficiais e subterráneos. 

d) A recarga de acuíferos e a prevención de riscos xeolóxicos.
e) Uso público e divulgación”.

Sendo que o precitado art. 73 da Lei 42/2007, sinala que: 

“1. Las Comunidades Autónomas regularán los mecanismos y las condiciones para 
incentivar las externalidades positivas de terrenos que se hallen ubicados en espacios declarados 
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protegidos o en los cuales existan acuerdos de custodia del territorio debidamente formalizados 
por sus propietarios ante entidades de custodia. Para ello se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes servicios prestados por los ecosistemas: 

a) La conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, de la biodiversidad,
geodiversidad y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin, con 
especial atención a hábitat y especies amenazados. 

b) La fijación de dióxido de carbono como medida de contribución a la mitigación del
cambio climático. 

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico como medida de lucha contra la
desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas productivas que 
contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. 

d) La recarga de acuíferos y la prevención de riesgos geológicos”.

De igual xeito, o artigo 43 do Plan de Ordenación dos recursos naturais do parque natural 
de A Baixa Limia-Serra do Xurés, titulado “promoción da custodia do territorio” sinala que “a 
Xunta de Galicia regulará os mecanismos e as condicións para incentivar as externalidades 
positivas de terreos que se sitúen en espazos declarados protexidos” e para o cal terase en conta os 
servizos prestados polo ecosistema, citándose o mesmo listado do referido artigo 73 da Lei 42/2007. 

Polo que, a administración que agora está a elaborar o PRUX debe proceder ao 
cumprimento de dita obriga legal, que na actualidade aínda non se atopa materializada, 
propoñéndose coma condicións que incentivan en parte as referidas externalidades as seguintes, 
agrupadas por materias: 

1. Ganderia:

a. Contemplar a limpeza e acondicionamento das fontes nos montes, que

incluan e eviten a contaminación das augas en particular polos animales

salvaxes.

b. Contemplar axudas para realización de pastizales para o gando extensivo.

c. Contemplar compensacions axiles para as mortes do gando por parte do

“lobo”.

d. Contemplar axudas compensatórias a novas incorporacións de explotacions,

tanto de xóvenes como de outros comuneiros, con liñas de financiación

axeitadas.

e. Creación nas zonas gandeiras de mangas que faciliten o manexo adecuado

dos animais, principalmente para facilitar o saneamento.

f. Protocolo de colaboración con Portugal no mantemento do saneamento

gandeiro de forma unificada nas zonas fronteirizas onde o inter-

relacionamento entre os gandos é inevitable.

g. Creación de programas de formación para a actividade gandeira e afins.

2. Forestal:

a. Aprobación dun plan de incendios axeitado.

b. Plan de recuperación áxil das áreas ardidas.

c. Estructurar programas de prevención permanentes no tempo.

d. Alterar o modelo de contratación dos voluntários para a extinción de

incendios, con personal cualificado.
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e. Creación de plans de emerxencia e axudas para a corta e extracción da

madeira ardida, asi como controlar que todas as zonas destinadas a forestal

para madeira conten con vias de extración permanentes.

f. Control das plagas dos distintos arboles.

g. Mais coordinación entre as distintas administracións (Cª de Medio Rural,

Conservación da Natureza,  Dirección e técnicos do parque, Dirección Xeral

do Patrimonio Cultural, etc)

h. Adecuación das liñas de axudas a desbrozes e outras actuacións similares

para que sexan axeiradas á estructura orográfica e particular do parque.

i. Programas de formación para a actividade forestal e afins.

3. Infraestructuras:

a. Rehabilitación das casas fronteirizas como centros de información turística.

b. Mantemento das rutas de camiñada limpas todo o ano

c. Mantemento das pistas e camiños dos montes arreglados e limpos, coas 
faixas  laterais limpas conforme indica a lei, servindo de cortalumes.

d. Creación dun protocolo conxunto con Portugal en materia de incendios e 
tamén de actuacións conxuntas en infraestructuras.

e. Axudas para a plantación de frondosas nas faixas laterais.

f. Control regulado do acceso ás pistas, con cartaces informativos coas normas 
de uso do parque, así como das infraccións (entre elas o acceso indebido e o 
mal uso dos espazos) e sancións.

g. Recuperación para a CMMVVMC do peche de Sta. Eufemia e devolverlle 
utilidade.

h. Eliminación do cableado existente soterrando o mesmo e eliminación das 
liñas de alta tensión.

i. Mellora do saneamento nas poboacións, con programas de limpeza.

4. Patrimonio:

a. Implantación de normas para eliminar o “feismo” en vivendas, carteles,etc., 
creando e aplicando reglas de uso.

b. Normas de prohibición de uso de materiais coma bloques, cemento e 
chapapote, con fomento de utilización da pedra e dos materiais tradicionais.

c. Normas e axudas que fomenten a recuperación da arquitectura popular.

d. Normas e axudas que fomenten a recuperación de eiras, moiños, canastros, 
fornos.

e. Fomentar xornadas de actividades profesionais.

f. Acordos coa Iglesia para a recuperación dos edificios da súa propiedade para 
uso público.

5. Socio-económica:

a. Programas específicos para o Turismo, Ganderia, Forestal, Apicultura e outros. 
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b. Axudas específicas para a recuperación de casas para turismo.

c. Permitir navegabilidade no encoro de LINDOSO. Plans de formación, sobre todo

para xovenes, de actividades relacionadas con o parque.

d. Iniciativas formativas que fomenten o cooperativismo na zona.

e. Crear bolsas de traballadores da zona.

f. Información sobre os locais de interese turístico.

g. Manter un protocolo de actuación das actividades coas CMMVVMC.

h. Recuperar o pobo de Salguiros e as rutas aledañas.

i. Manter as áreas recreativas existentes limpas e en estado de uso permanente.

j. Destinar axudas ao mantemento e creación de novas rutas.

k. Fomentar actividades dentro do parque, creando programas axeitados e

compatibles co mesmo.

6.           Organizativa:

a. Recuperar a estrutura organizativa do parque, dotando de un director e equipo 
de traballo.

b. Exigir que a dirección do parque esté de forma permanente dentro do parque, 
non na distancia.

c. Incluir na estructura directiva do parque os presidentes das comunidades de 
montes veciñais en man común que representen un mínimo de 51 %, dotándos 
de “voz e voto”.

d. Esixir que os fondos destinados desde as varias institucións locales, provinciales, 
autonómicas, estatales e europeas, para o Parque Natural do Xures e Rede 
Natura 2000, sexan integramente invertidos no parque; asi como a súa 
distribuición sexa decidida e coordinada polos comuneiros como propietarios 
que son. 

En resumo, trátase de establecer unha coordinación con Portugal, unha dirección do parque 

con presencia continuada no mesmo e de impulsar unha serie de medidas dinamizadoras deste e 

das poboacións sitas nel, a través de medidas ou normas directas de uso, de programas de 

protección medioambiental e de dinamización socioeconómica, así coma contemplar nas actuais 

normas e axudas xa existentes as singularidades do parque para que o mesmo non só non quede ao 

marxe delas senón que teña prioridade nas mesmas en compensación polas limitacións da 

protección que se lle impón. 

QUINTA.- Que ademáis do sinalado, deberán terse en conta na elaboración do PRUX as 

seguintes consideracións: 

.- Primeira: Para a elaboración do Documento final do Plán Reitor de Uso e Xestión do 

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés , deben ser consultadas as comunidades de montes 

titulares das terras que conforman o territorio do Parque Natural. As suas opinions ó propostas 

deben ser consideradas xa que non en van, estase facendo unha planificación sobor as suas terras . 

Argumentación:   A Estratexia Forestal Europea , considera que a planificación forestal debe 

ser flexibel ,adaptativa e participativa . 
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.- Segunda:  O Plan Reitor de Uso e Xestión ,debe conter unha descrición da estructrura da 

propiedade das terras que conforman o Parque Natural. Nesta descrición debe figura o tipo de 

propiedade (pública , privada ,veciñal en mán común ) , a superficie  das mesmas  e os contornos . 

Argumentación:  A Extratexia Forestal Europea entende que os bosques suministran bens de 

caracter social e medioambiental en beneficio da sociedade no seu conxunto ,mais este enfoque , 

ten que respeitar ao mesmo tempo a titularidade dos propietarios das terras .Parece lóxico que este 

respeto ,empeze pola descrición das propiedades . 

.- Terceira: O Plán Reitor  de Uso e Xestión debe contemplar un protocolo de actuación para 

casos extraordianarios de inundacions, catastrófes e incendios forestais .Este protocolo debe 

contemplar tanto  medidas de prevención como de métodos para sacar a madeira destroida ou 

queimada (rede de vías de sacas, outros sistemas  para sacar a madeira como poden ser  de tracción 

animal ou aereos ........). 

 Argumentación: Non parece xusto que os titulares das terras ,ao perxuizo que siñifica a 

perda devidadas de estas situacions extraordinarias ,teñan que sumarlle unha perda económica por 

non poder sacar ,ou sacar a prezos baixos a madeira afectada , 

.- Cuarta: O Plan Reitor de Uso e de Xestión debe contemplar un seguro de responsabilidade 

civil subsidiaria que cubra as comunidades de montes  que teñen o seu monte veciñal  no ameto 

territorial do Parque Natural . 

Argumentación:  Os parques naturais teñen un importante uso social e público o que fai que 

sexan visitados por un importante número de persoas .Derivado de este uso social e público poden 

acontecer  accidentes e percances .De estes accidentes e percances ,por lei , os titulares das terras 

teñen responsabilidades subsidiarias (civis e penais) .Non parece lóxico que as comunidades de 

montes que poñen a suas terras para beneficio da sociedade no seu conxunto ,nestes casos ,poidan 

verse penalizados civil e penalmente. 

.- Quinta: O Plan Reitor de Uso e de Xestión debe contemplar os usos permitidos con certas 

condicions e usos prohibidos . Esta planificación significa que as comunidades de montes vexan 

certos usos hipotecados .Por estes usos hipotecados que as comunidades de montes asumen en aras 

do ben común , estas teñan que recibir compensacións.  

Estas compensacións,e a súa concreción, tamén deben figurar no Plan Reitor de Uso e de 

Xestión. Sería un erro contemplar estas compensacións como gracias, dádivas ou regalos. Estas 

compensacións, tal e coma se espuxo no punto anterior do presente escrito, na realidade, non son, 

senón, unha xusta redistribución dos custes medioambientais. O que beneficia a toda a sociedade, 

non pode ser sufragado somentes por unha parte da sociedade ,neste caso , por parte das 

comunidades de montes . 

Argumentación: A Estratexia Forestal Europea , considera que os montes deben ser unha das 

pezas para o desenvolvemento das zonas rurais. Mal se pode desenvolver o rural se as súas 
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poboacions non poden acadar unha calidade de vida digna .Un rural deshabitado ten un alto 

porcentexa de padecer lumes forestais . 

.- Sexta:   O Plan Reitor de Uso e de Xestión ,debe contemplar que as comunidades de 

montes teñen que estar presentes en todos os órganos de xestión e de decisión do Parque Natural 

da Baixa Limia-Serra do Xurés . 

Argumentación: A Estratexia Forestal Europea considera que a planificación  forestal debe 

ter en conta todos os escenarios concebibeis e opcións múltiples de futuro ,proporcionando unha 

base realista e fiabel  para apoiar as decisións de xestión. Fica claro que a necesaria presencia das 

comunidades de montes veciñais en mán común nos órganos de xestión e de decisión do Parque 

Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, concorda plenamente coas liñas da Estratexia Forestal Europea . 

.-Séptima: O Plan Reitor de Uso e de Xestión, dada a cantidade de actividades con fins 

lucrativas ou non desenroladas nos nosos montes por empresas, asociacións etc…(deportivas, de 

ocio...) debe contemplar a necesidade do coñecemento  e autorización si e o caso, previo das 

mesmas, por parte das  CVMMC. 

Establecer un programa que defina físicamente  todos os elementos que interveñan nesas 

actividades mediante a súa identificación, sinalización organización etc..  (rutas de sendeirismo, 

bicicletas ….) e fixando cos organizadores de eventos, co propio Parque e cas CVMMC un protocolo 

que comtemple todas as actividades que se vaian a facer durante as diferentes campañas ou 

tempadas. 

Argumentación: As comunidades son propietarias dos terreos, teñen establecidos plans de 

ordenación dos mesmos e soportan esforzos e orzamentos propios para o seu mentemento e 

organización. 

.- Oitava: O Plan Reitor de Uso e de Xestión debe comtemplar a posibilidade de establecer 

un control da circulación de viaturas nas pistas nos montes, limitando a circulación libre os 

residentes e non permitiendo a mesma os restantes, salvo que dispoñan da autorización o respecto; 

establecendo barreiras e paneis informativos nos extremos das mesmas. 

Argumentación: O acceso o monte e as zonas máis sensibles, o non estar controlado deriva 

en masificacións, deterioro nos hábitats, contaminacións,  incremento de riscos de incendios etc… 

.- Novena: O Plan Reitor de Uso e Xestión debe contemplar que as zonas que estén cerradas 

con rede (exemplo: cierre na Serra de Sta. Eufemia…) destinadas no seu día para aclimatación de 

fauna salvaxe etc… sexan obxeto de un mantemento constante tanto na súa estructura coma no 

destino, sendo imprescindible o consentimento das CVMMC para calquera modificación. 

.- Décima: O Plan Reitor de Uso e Xestión debe dotar o Parque de un Plan de prevención de 

incendios propio, coordenado cos concellos, CVMMC etc.  que defina os protocolos e actuacións con 

dotación orzamentaria. 
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.- Undécima: O Plan Reitor de Uso e Xestión de desenrolar programas de formación 

permanentes e contantes co obxetivo de que a poboación residente se dote de mellores ferramenta 

para o seu desenrolo. 

Crear programas de formación para adquirir titulación acreditativa de guías, do parque , de 

montaña e de todas aquelas actividades que poidan ser de interes e que teñan cabida dentro do 

Parque. 

Habilitar ao Organismo de mecanismos  internos ( persoal e técnico) para facilitar os 

residentes toda a información e asesoría  precisa  en relación co liñas de subvencións, programas, 

orzamentos etc..que a Administración e sobre todo o propio Parque establezan e propoñan. 

Argumentación: Os Concellos, despois da cesión por parte do Ministerio do Interior, 

dispoñen das edificacións que no seu día se destinaron a Aduanas (Calvos de Rondín, “Meixoeira” en 

Entrimno, “A Magdalena” e  “Portela d’home” en Lobios. Estos inmobles, dotados de personal 

previamente formado, deberían usarse como puntos de información e control. Diste xeito  teríamos 

unha información mais fiable de quen e donde está. Sería unha axuda de incalculable valor para os 

servicios de socorro a hora de realizar un rescate.   

.- Duodécima: O Plan Reitor de Uso e Xestión debe permitir que todas as liñas de 

subvencións como desbroces, podas, desbastas, clareos, plantacións etc...teñan en conta a orografia 

dos nosos montes, e poidamos acceder a todas elas sin restriccions debidas a porcentaxes dos 

deniveis, traballos mecanizados e non manuais etc... 

.- Decimoprimeira: O Plan Reitor de uso e xestión, debe contemplar axudas especificas a 

Actividade Gandeira, e en particular a Instalación de novas explotacións. 

Argumentación:  É a actividade gandeira, a que contribue en mayor medida a limpeza e 

mantimento sostible dos nosos montes,  así como a creación de postos de traballo e fixación de 

población no rural. 

.- Duodécima: O Plan Reitor de Uso e de Xestión, debe contemplar o fomento do turismo 

Rural, como unha das actividades fundamentales do desenvolvemento das poboacions alí instaladas, 

con axudas e compensacións aos seus habitantes. 

Argumentación: Está demostrado neutros espacios protexidos que, esta actividade axuda a 

fijación de población no rural, con iniciativas empresariales dirixidas a éste sector que promoven a 

creación de emprego. 

.- Décimoterceira: O Plan Reitor de Uso e de Xestión, debe contemplar un uso dos terreos 

para a caza controlada, o seu desenvolvemento e o mantemento  sustentado. 
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Argumentación: A caza, xunto con outras actividades  xenera actividade comercial nas zonas 

donde e practicada, polo que debe ter unha mención especial dados os recursos xa existentes no 

parque.  

Trátase, en definitiva, de compensar as limitacións que teñen as comunidade de montes, 

propietarias dos terreos, con outro tipo de instalacións lucrativas (parques eólicos, industrias 

contaminantes, etc.) 

Finalmente, o Plan Reitor de Uso e Xestión debe dotarse de mecanismos suficientes para 

garantir que tanto a renovación dos seus órganos de goberno coma a sua  dotación orzamentaria  

sempre esten vixentes. 

Polo exposto, 

SOLICÍTASE QUE,  se teñan por formuladas as presentes alegacións na elaboración do 

documento do Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, e ao 

abeiro do disposto no presente escrito que o réxime de usos a prever no PRUX se complemente 

con aquel que deriva do Plan Director da Rede Natura 2000 exposto, e que se articule o sistema de 

compensación aos propietarios dos terreos afectados polos mesmos en orde a compensar as 

limitacións impostas por dito réxime incluídose coma contido do PRUX, segundo permite o art.35 

da Lei 9/2001, por ser o que procede en dereito. 

En Ourense, a 22 de maio de 2018 

Fdo. 
- CMVMC SERRA DE SANTA EUFEMIA

- CMVMC SERRA DO XURÉS RIO CALDO

- CMVMC SERRA DE QUEGUAS

- CMVMC BOUZAS, BREÑIDELO, ESPERANZO E SAN PAIO

- CMVMC SERRA DO QUINXO, LANTEMIL E RELOEIRA

- MONTE DE VARAS SERRA DO QUINXO

- CMVMC SERRA DO QUINXO, O LELAS

- CMVMC PARROQUIA DE LOBIOS

- CMVMC QUINTELA, BUSCALDE, O QUINXO

- CMVMC SERRA DO QUINXO, BOUZADRAGO

- CMVMC TORNO E XENDIVE

- CMVMC COUTADA, VEREDO, CHAO DO ZUDRO, PORTELA E CHAO DE COUTO

- CMVMC LAVAGUDO E ABELLEIRA DE PRADO

- CMVMC PORTELA E DARRIBA DE XERMEADE

- CMVMC DE DELAS 




