
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA

ALEGACIÓNS Á PROPOSTA DE AMPLIACIÓN DA REDE 

NATURA 2000 DE GALIZA

Xurxo  Álvarez  Pérez,  con  documento  de  identidade  número  34963070B  e  enderezo  a 

efectos de comunicación na Rúa París, 9-A, 5ºB, 15707, Santiago de Compostela, en calidade de 

presidente e representante da Federación Rural Galega-FRUGA

Unha vez examinado o proxecto de ampliación da Rede Natura 2000 de Galiza, desde a 

Federación Rural Galega-FRUGA facemos as seguintes 

VALORACIÓNS XERAIS

Desde  a  Federación  Rural  Galega  estamos  a  favor  do  artellamento  de  mecanismos 

orientados a garantir e manter a biodiversidade, xa que temos moi presente que o mantemento da 

nosa riqueza natural é algo ao non podemos renunciar, dado que forma parte do patrimonio que, 

xunto ao que pode ser a lingua, nos identifican como pobo. Do mesmo xeito somos conscientes de 

que Natureza e actividade agraria veñen da man na Galiza desde tempos inmemoriais, de xeito que 

non se poida imaxinar a unha sen a outra, xa que estableceron relacións de dependencia mutua. As 

modificacións  do  espazo  natural  feitas  polo  home  deron  lugar  a  ecosistemas  onde  a  presenza 

humana fixo posible a presenza de especies de fauna e flora que, doutro xeito, non se poderían 

atopar. En definitiva, actividade agraria e Natureza atópanse en perfecta armonía, podendo afirmar 

que os espazos naturais, tal e como hoxe os coñecemos, non tería chegado aos nosos días se non 

fora pola actividade agraria e incluso aseverar que a actividade agraria que se fai na Galiza é a 

mellor garantía de conservación e protección do noso medio ambiente.

Galiza é un País predominantemente rural (segundo a metodoloxía OCDE adoptada pola 

Comisión Europea) onde a importancia económica da actividade agraria é superior á media estatal 
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en termos de valor engadido bruto, tamén, no que se refire a ocupación por sectores, a actividade 

agraria é de máis dun 8% , duplicando a media estatal. Polo tanto é evidente que o peso do sector 

agrario na Galiza tanto nas vertentes económica como social son de especial relevacia no noso 

territorio (fonte: Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galiza 2007-2013).

As particularidades da actividade agraria galega fan que Galiza sexa unha das poucas zonas 

da Unión Europea onde a actividade agraria ven sendo económica e socialmente importante onde 

mellor conviven as prácticas agrarias coa conservación da Natureza. Sirva como exemplo que é 

unha das poucas áreas exentas de cumprimento da directiva  relativa á protección das augas contra a 

contaminación producida por nitratos empregados na agricultura, precisamente porque nos estudos 

levados a cabo simplemente non se atopan niveis de contaminación que así o aconsellen. Isto é unha 

mostra máis de que a actividade agraria galega ten un escaso impacto ambiental.

A loita contra o avellentamento e o despoboamento da poboación no rural galego é un dos 

principais retos aos que nos enfrontamos como colectivo neste comezo de século XXI, e sabendo 

que o abandono da actividade agraria vai estreitamente ligado ao despoboamento, temos que facer 

especial fincapé en non distorsionar a relación existente entre actividade agraria e conservación da 

Natureza, dous  vectores que desde sempre coexistiron en perfecta consoacia. Actividade agraria e 

conservación ambiental continúan a entenderse no presente e así vai ter que seguir sendo no futuro 

que temos por diante.

En base á publicación do anuncio da dirección xeral de conservación da natureza publicado 

o  luns 2 de xaneiro de 2012 que modifica o anuncio publicado o xoves día 16 de febreiro de 2012 

da dirección xeral de conservación da natureza polo cal se abre un período de participación do 

público á proposta de ampliación da Rede Natura 2000 de Galiza, desde a Federación Rural Galega 

facemos as seguintes.

ALEGACIÓNS

PRIMEIRA:  Unha  normativa,  independentemente  da  súa  natureza,  debe  contar  coa 

aceptación social para garantir o seu mellor cumprimento, debe ser valorada como algo positivo 

para o conxunto da sociedade. Se unha norma se impón sen contar coa xente non ten garantía de 

execución máis aló do réxime sancionador que pode conlevar. No seu lugar, se esta é interiorizada 
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polos seus afectados como o mellor para o colectivo o seu cumprimento acadará un maior grao de

compromiso.  A presente  proposta  de  ampliación  da  Rede  Natura  2000  non  foi  consensuada 

socialmente, nin tan sequera a Xunta de Galiza fixo charlas ou xornadas informativas ao respecto, 

enterándose  os  afectados  pola  prensa  unha  vez  o  Conselleiro  do  Medio  Rural  presentou  no 

parlamento galego a nova proposta de ampliación da Rede Natura.

SEGUNDA: Os criterios para a elaboración desta proposta de ampliación establécense en 

base á representatividade dun conxunto de elementos, de tipos de hábitats e de especies de interese 

comunitario dacordo co establecido na directiva comunitaria hábitat. Nós pensamos que hai outros 

criterios  que  deben  ser  tidos  en  conta,  coma  os  aspectos  socioeconómicos,  que  serven  para 

contextualizar as normativas. Como xa se comentou, Galiza ten en moitas das zonas afectadas por 

esta proposta de ampliación unha relación directa entre o seu despoboamento e o cese da actividade 

agraria, polo tanto, pensamos que esta proposta de ampliación debera ter en conta máis aspectos que 

o biolóxico,  xa que a agricultura e a gandeiría,  verdadeiramente,  vertebran económica,  social  e 

culturalmente o País. 

TERCEIRA: Debería de terse en maior consideración a singularidade da actividade agraria 

galega  como elemento  diferenciador  e  xerador  dunha  importantísima  biodiversidade  agraria.  A 

relación entre o abandono do rural e a perda da actividade agraria, coa alarmante diminución da 

biodiversidade agraria que se leva producindo en todo o mundo dende a segunda metade do século 

pasado  está  clara.  Segundo  as  estimacións  da  FAO  (Organización  das  Nacións  Unidas  para 

Alimentación e a Agricultura) unhas 50.000 variedades de especies agrícolas de interese se perden 

cada ano no mundo. A singularidade da agricultura galega conleva, entre outras cousas, que esa 

riqueza  de  variedades  locais,  técnicas  agrarias,  paisaxes,  etc.  estea  moito  menos  afectada  que 

noutras  zonas.  É  responsabilidade  de  todos  e  todas,  e  en  especial  das  administracións,  tomar 

medidas que permitan conservar na medida do posible esa situación privilexiada. 

CUARTA: A lexislación  ambiental  precisa  dun proceso de  unificación  de  criterios  e  de 

simplificación, así como o desenvolvemento da súa normativa. A Lei 42/2007, de 13 de decembro,  

do  Patrimonio  Natural  e  da  Biodiversidade,  baseada  na  Lei  4/1989,  de  27  de  marzo,  de  

Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestre,  así  como a Lei autonómica 

9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza, obrigan a que os espazos protexidos teñan 

elaborado  o  correspondente  Plan  de  Ordenación  dos  Recursos  Naturais  (PORN),  antes  da  súa 

aprobación (ou en situación excepcional no prazo máximo dun ano dende a súa aprobación). 
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Igualmente a  Lei autonómica 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza, indica que 

naqueles espacios protexidos nos que non sexa preceptiva a elaboración dun PORN, será necesario 

como mínimo a aprobación de plans de conservación (PC), nun prazo inferior a dous anos. Coa 

correcta utilización destas ferramentas se conseguiría delimitar de maneira concreta e diferenciada 

os distintos usos e limitacións nas distintas zonas afectadas.

QUINTA: A posta en funcionamento da proposta de ampliación da Rede Natura debe ir 

acompañado de plans integrais que inclúan axudas específicas dentro da área afectada para, deste 

xeito, poñer en valor este territorio.  De nada serve basear unha normativa ambiental só nas 

prohibicións,  esta debe ir acompañada dunha serie  de medidas que impulsen a superficie 

afectada  cara  actividades  económicas  sustentables. Pois  ben,  este  plan  integral  debe  ir 

acompañado de orzamento suficiente para levalo a cabo e que non acabe sendo papel mollado.

SEXTA: Debemos facer unha comparativa entre o impacto no medio natural que pode facer 

certas actuacións como poden ser instalacións vinculadas á actividade agraria familiar, como por 

exemplo pequenas construccións necesarias para garantir a viabilidade de explotacións gandeiras en 

réxime extensivo e o impacto que poden facer outras infraestructuras como poden ser encoros ou 

parques  eólicos.  En base  a  iso,  pensamos  que temos  que ser  conscientes,  alén  do evidente  da 

diferente  magnitude  da  pegada  que  poden  facer  unhas  e  outras,  o  que  reinvirten  en  ternos 

socioeconómicos no medio onde se fai o aproveitamento.

SÉTIMA: As distintas administracións levan invertido moitos anos grandes cantidades de 

cartos  en  subvencionar  actividades  económicas  nas  zonas  afectadas  por  esta  proposta  de 

ampliación.  Investimentos  como  as  axudas  da  Política  Agraria  Común  (PAC)  a  zonas 

desfavorecidas ou as axudas agroambientais  vinculadas ao Contrato de Explotación Sustentable 

(CES) poden quedar inservibles se non se garante que a producción agraria poida seguir  a seu 

normal funcionamento, sempre procurando a mellor armonía co medio natural. Non debemos tirar 

pola borda o esforzo realizado.

OITAVA: Os usos e actividades realizables recollidas no Plan Director da Rede Natura 2000 

de Galiza, establecen que, sempre que quede garantida a integración das edificacións coa paisaxe e 

os valores obxecto da protección, se consideren usos e actividades autorizables as construccións 

destinadas ao apoio das explotacións gandeiras e hortícolas, así como as destinadas á explotación 

forestal, iso si, sempre que a superficie clasificada como solo rústico de especial protección de 
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espazos  naturais  sexa,  como mínimo do 40% do total  dun término municipal.  En base a isto, 

demandamos  que,  nos  concellos  onde  a  superficie  afectada  estea  pouco  por  baixo  deste 

porcentaxe, se amplíe por riba dese 40% a superficie afectada para así garantir a que é en 

moitos casos a principal, e case única, actividade económica. Esta ampliación non pode traer 

máis que beneficios. Sirva coma exemplo os concellos de A Fonsagrada e As Nogais, cunha 

superficie  afectada  de  aprobarse  a  ampliación  da  rede  natura  2000  de  39,7  e  39,3  % 

respectivamente.

Por todo o anteriormente exposto,

SOLICITAMOS

Que se teñan en conta as alegacións presentadas e que se retire a proposta de ampliación da 

Rede Natura 2000 de Galiza, para así iniciar unha nova fase de información e debate no conxunto 

da sociedade, así como da redacción dun estudio socioeconómico onde se recollan as singularidades 

de Galiza.

Asdo: Xurxo Álvarez Pérez

Santiago de Compostela, 15 de marzo de 2012
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