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1 MEMORIA 

1.1  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As fragas do Eume, situadas no sector nororiental da provincia da Coruña, foron 
declaradas parque natural polo Decreto 218/1997, do 30 de xullo (DOG 153, 11/08/1997) 
previa aprobación do correspondente Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (PORN) 
aprobado por Decreto 211/1996, do 2 de maio (DOG 110, 05/06/1996). 
 
O marco legal no momento da aprobación deste PORN e da declaración do parque 
natural era a Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais e da 
flora e fauna Silvestres, que constituía a lexislación estatal básica, vixente ata decembro 
de 2007. Desta forma, a estrutura e contidos do PORN das Fragas do Eume son previos 
á actual lexislación ambiental. 
 
No ano 2001, a Xunta de Galicia, facendo uso das facultades que lle outorga o artigo 
27.30 do Estatuto de Autonomía para establecer normas adicionais sobre protección do 
medio, aproba a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, que é o 
marco normativo galego para a conservación dos espazos naturais e da biodiversidade. 
Esta norma, no seu artigo 34, establece a estrutura e contido mínimo dos Plan Reitores 
de Uso e Xestión, que desenvolverán as directrices emanadas dos PORN e as previsións 
de actuacións da administración no seu ámbito de aplicación. Tamén se instaura que 
estes plans prevalecerán sobre o planeamento urbanístico e os instrumentos de 
ordenación do territorio. Así mesmo, determina que a vixencia máxima dos PRUX será de 
seis anos e que será obrigatorio revisalos ao final de cada período ou antes se fose 
necesario. En consecuencia, os obxectivos e medidas previstos neste documento 
seleccionáronse para ser acometidos no período de vixencia do PRUX, e séguese a 
estrutura e contidos determinados na lei. 
 
Por outra banda, no contexto da política de conservación da Unión Europea, coa 
aprobación da Directiva 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 1992, relativa á 
conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestre, abordáronse os traballos 
de deseño da Rede Natura 2000 en Galicia. Neste senso, o territorio delimitado polo 
parque natural das Fragas do Eume formou parte da proposta galega á Rede Natura 
2000, integrando o LIC ES1110003 “Fragas do Eume” (Decisión 2010/43/UE da Comisión 
do 22 de decembro de 2009 (DOUE L30, 02/02/2010)). 
 
Na actualidade é a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da 
biodiversidade, a que establece o réxime xurídico básico da conservación, uso sostible, 
mellora e restauración do patrimonio natural, da que salientamos os seguintes aspectos: 

• Sobre o contido das normas reguladoras dos espazos naturais protexidos, o artigo 
28.2. di que “Se se solapan nun mesmo lugar distintas figuras de espazos 
protexidos, as normas reguladoras destes así como os mecanismos de 
planificación deberán ser coordinados para unificarse nun único documento 
integrado, co obxecto de que os diferentes rexímenes aplicables en función de 
cada categoría conformen un todo coherente”. 
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• No seu artigo 30.5. establece a necesidade de elaborar Plans Reitores de Uso e 
Xestión para os parques naturais que aprobará o órgano competente da 
Comunidade Autónoma. 

• Por último, en relación coa Rede Natura 2000, a lei recolle nos artigos 44 e 45, a 
conveniencia de realizar un plan de xestión específico para os lugares así como a 
necesidade de que os LIC designados se declaren oficialmente como Zonas 
Especiais de Conservación (ZEC) polos gobernos autonómicos. 

 
Obedecendo a estas premisas, a Xunta de Galicia aprobou recentemente o Decreto 
37/2014, do 27 de marzo, que declararon ZEC os LIC presentes en Galicia e aprobou o 
Plan director da Rede Natura 2000 como instrumento de planificación e xestión para os 
espazos naturais incluídos no seu ámbito de aplicación.  

O artigo 24 do Plan Director establece que naqueles territorios incluídos no seu ámbito 
territorial que, pola súa condición de parque nacional ou parque natural, posúen un plan 
de ordenación dos recursos naturais, o Plan Director considérase complementario dos 
obxectivos, directrices e normas incluídos en ditos instrumentos de planificación. En 
particular, será aplicable a zonificación do Plan director, sen prexuízo da zonificación que 
se recolla nos instrumentos de ordenación específicos como consecuencia do 
planeamento de maior detalle, que se manterá en vigor. Atenderase entón á regulación 
de usos previstos, sen prexuízo da aplicación das limitacións específicas que se recollan 
no PORN. 
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1.2 SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

O Parque Natural das Fragas do Eume sitúase ao noreste da provincia da Coruña, e a 
súa delimitación abrangue fundamentalmente ambas vertentes do val do río Eume no seu 
tramo medio-baixo. Atópase nunha zona sublitoral, de marcada influencia oceánica, 
situada entre o medio litoral do esteiro do río Eume e as montañas setentrionais galegas 
nas que nace o devandito río.  
 
Situación xeográfica e caracterización 

 

     
 

Figura 1.- Situación Parque Natural das Fragas do Eume. 
 
 
As Fragas do Eume constitúen unha das mostras máis importantes dos bosques 
sublitorais galegos, que se estenden ao longo dos termos municipais de Cabanas, 
Pontedeume, A Capela, Monfero e As Pontes de García Rodríguez.  
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Área de influencia socioeconómica 

 

 
 

Figura 2.- Límites xeográficos do Parque Natural das Fragas do Eume sobre a súa área de influencia 
socioeconómica. 

A superficie abranguida polo parque natural ocupa 9.125,65 ha, das que o 80% 
correspóndese con terreos de propiedade privada, sendo o resto da superficie de 
titularidade pública. A caracterización da propiedade de titularidade pública móstrase na 
seguinte táboa: 

 
Titularidade dos montes públicos 
 

Nome do monte  Titularidade  Superficie 
(ha) 

Superficie do 
monte no Parque 

Natural (ha) 

 
Montes Demaniais (Incluídos no Catálogo de montes de utilidade pública 
 
3267 Fontardeón de A capela  Concello da Capela  337,5 337,5 
3339 Fontardeón de Eume  Concello das Pontes  100,07 92,27 
3343 Fontardeón de Goente  Concello das Pontes  27,03 27,03 
      

    TOTAL 456,8  
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Montes patrimoniais da Xunta de Galicia 

 
3307 Penacavada e Marola  Estado-Xunta  225,00  225,00 
3305 Os Cerqueirios  Estado-Xunta  151,97  151,97  
3306 Fraga de Teixeiro  Estado-Xunta  181,12 181,12  
3308 Fraga dos Cerqueiros  Estado-Xunta  110,67 110,67 
3304 Marco da Curra  Estado-Xunta  666,50 488,70 
3309 Penafesa de San Pedro  Estado-Xunta  292,21  292,21 
- Fraga do Caxado  Estado-Xunta  20,76 20,76 
NºRex 
Tomo 
749-43 

Predio Penedo da Lomba, 
no camiño ao Rego da Vaca 

 Cedido á Xunta. D130/2005  5,40 5,40 

Predio O Castelo  Cedido á Xunta. D130/2005  2,70 2,70 
      

    TOTAL 1.478,53 

 
Titularidade dos montes privados 
 
Montes Veciñais en Man Común 
 
3314 MVMC San Félix e Marola 

Grande 
 Veciños de San Fiz  259,37  219,70 

178 MVMC Coto de Trapa, 
Pouso e Fonte do Maio 

 Veciños de Ombre  83,30  55,10 

    
  TOTAL  274,80 
 

Táboa 1. Superficie dos montes segundo a súa titularidade incluídos no parque. 

 
Figura 3.- Situación dos montes segundo a súa titularidade con respecto aos límites do Parque Natural. 
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1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN DO PRUX 

O ámbito de aplicación do presente Plan se corresponde co límite do Parque Natural. 
 
A continuación, establécese o perímetro cuxa descrición literal de límites é a seguinte:   
 
“De norte a sur e de oeste a leste, o perímetro é o seguinte: 

CONCELLO DE CABANAS  
Parroquia de Sta. Cruz do Salto. Coordenadas UTM 48-09,5-70. Marcan o límite oeste do espazo 
natural e a liña divisoria dos concellos de Pontedeume ó sur e Cabanas ó norte.  
A liña perimetral do espazo natural do Eume discorre de sur a norte, de coordenadas 48–09, 5–70 
a 48–10, 5–70 pola liña de máxima pendente, para continuar pola estrada de Cabanas ás Pontes 
do p.q. 5 ó p.q. 6, a partir do cal discorre por unha pista ata o núcleo poboacional da Lagoa. Outra 
entidade encóntrase situada na parroquia de Soaserra (Sta. Olaia). 
A partir do dito núcleo, a liña perimetral do parque discorre polas entidades de Os Durás, Os 
Lamas, A Igrexa, e Xabariz ata o límite co termo municipal da Capela. 
O marco de coordenadas UTM estendeuse ó longo da citada 48–10 ata recuar no punto 5–70 á 
48–9.  

CONCELLO DA CAPELA  
Unicamente comprende, parcialmente, a parroquia de Santiago da Capela. Perimetrando as 
superficies de maior pendente, practicamente perimetradas pola curva de nivel 340. Cruza a 
estrada das Neves a Ventureira, cruzamento a partir do cal o contorno do parque se superpón á 
estrada secundaria que une a anterior co núcleo de Ribeira pasando por Os Paces. 
Na súa exterior e optimizando o contorno en función da retícula UTM o desprazamento é sobre a 
48–09, entre a 5–74 e a 5–77, punto no cal recúa á coordenada 48–08 á altura da aldea dos 
Paces e discorre sobre ela ata a 5–78, punto no cal gaña norte ata a 48–10. 
Os límites que marcan o final do termo municipal da Capela quedan claramente definidos pola 
achega ó espazo natural do predio de titularidade pública denominado Fontardeón da Capela que 
comparte co termo municipal das Pontes de García Rodríguez. 
Os límites exteriores do citado predio público son: 
48–08, 5–78; 48–10, 5–78; 48–10, 5–79; 48–11, 5–79; 48–11, 5–80; 48–10, 5–80; 48–10, 5–81; 
48–09, 5–81; 48–09, 5–82. 

CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 
Desde o final do Fontardeón da Capela, parcialmente en terras da parroquia de San Pedro do 
Eume. 
O perímetro do espazo natural discorre polos núcleos de Lamela (perpendicular á estrada do 
núcleo de Pedreira ó encoro do Eume), Bouza, e Cuz seguindo das coordenadas 48–09, 5–82 ás 
48–06, 5–82. 
Une o último dos núcleos citados coa entidade Fragalma á altura das coordenadas 48–06, 5–84, 
enlaza co lugar de Paipaz, delimitado exteriormente polo punto 48–05, 5–84 e discorre ata o sitio 
de Cadabás no 48–05, 5–85 para a continuación inicia-lo seu discorrer en superficies da parroquia 
de Faeira á cal se incorpora pola estrada comarcal que une o último dos lugares citados co seu 
veciño Cruz de Raso. 
Enlaza con Terba e Venade, novamente tomando de límite a estrada de Pazo a Faeira da cal 
atravesa o río de Rebardelle. Este río limita coa última parroquia das Pontes, Bermui. 
Os límites UTM deste último tramo defínense como segue: 48–05, 5–85; 48–06, 5–85; 48–06, 5–
88. 
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A superficie do espazo natural do Eume comprendida na parroquia de Bermui estendese desde o 
río de Rebardille ata cruza–la cola do río Eume. O contorno percorre os núcleos poboacionais de 
Cordal, Ermida e San Antonio. 
O seu límite UTM exterior defínese: 48–06, 5–88; 48–05, 5–88; 48–05, 5–91. 

CONCELLO DE MONFERO 
Desde o río Eume, no punto de confluencia dos termos municipais das Pontes de García 
Rodríguez e Monfero co límite provincial de Lugo, o perímetro do parque discorre sobre a citada 
delimitación provincial, incorporando os predios de titularidade pública denominados: Marco da 
Curra, Cordal da Loba, da parroquia do Alto de Xestoso. 
Os límites exteriores en coordenadas UTM son: 48–05, 5–91; 47–98, 5–91; 47–98, 5–90; 47–97, 
5–90; 47–97, 5–87. 
A liña perimetral apártase da división provincial para continuar pola estrada N–640 a partir do p.q. 
32 ata o p.q. 30, punto no cal o trazado do parque se axusta ó bordo interior dos citados predios 
públicos, quedando delimitado polas coordenadas: 47–97, 5–87; 47–99, 5–87; 47–99, 5–88; 48–
01, 5–88; 48–01, 5–89; 48–02, 5–89; 48–02, 5–87. 
A partir do rego Burro Muñiz, a liña do parque percorre os núcleos de Rebordochao, O Igrexario, A 
Espadana, Bidueiro, Escoitadoira, Vilachá, Portapena, Caulfe e O Ferro, núcleo este último a partir 
do cal o límite discorre pola estrada comarcal, ata o río Frei Bermui e a parroquia do Val de 
Xestoso, coas coordenadas exteriores seguintes: 48–02, 5–87; 47–99, 5–87; 47–99, 5–86; 47–98, 
5–86; 47–98, 5–85; 47–99, 5–85. 
Na citada parroquia do termo municipal de Monfero, o seu bordo exterior encóntrase en terreos de 
titularidade pública, correspondente ós predios de Cistierna e Penafesa de San Pedro. 
Os límites UTM exteriores correspóndense coas seguintes coordenadas: 47–99, 5–85; 47–99, 5–
84; 47–98, 5–84; 47–98, 5–83; 47–97, 5–83; 47–97, 5–81; 47–98, 5–8; 47–98, 5–80. 
Na parroquia de San Fiz de Monfero, novamente, o límite encóntrase en terreos públicos, 
constituídos polos predios de Penacavada, Marola, Os Cerqueiros, A Fraga de Teixeiro, A Fraga 
de Cerqueiros e Penafesa de S. Fiz ou Marola Grande. 
Finalizando o perímetro deles enlaza co núcleo de San Xoán de Arco e discorre pola pista forestal 
ata a Ermida de Santo André limitando coa parroquia de San Xurxo de Queixeiro. 
No lugar de Cortizos, o próximo núcleo que marca o linde é a aldea do Rodeiro. As coordenadas 
UTM nas que se desenvolven son: 47–98, 5–80; 48–03, 5–80; 48–03, 4–79; 48–02, 5–77; 48–04, 
5–77; 48–04, 5–76. 
Desde a citada aldea do Rodeiro e en superficies de San Xurxo de Queixeiro, o límite do espazo 
natural identifícase coa curva de nivel 400 marcando a diferenza entre territorios practicamente 
chans e con pendente superior ó 40% onde sitúanse as fragas. Cruza no seu percorrido os 
núcleos de Vilafail e Viñas, para entrar en territorio da parroquia de Taboada. 
O seu percorrido queda encadrado na retícula UTM: 48–04, 5–76; 48–04, 5–73. 
O límite xeográfico do perímetro do espazo natural do Eume en terras da parroquia de Taboada, 
paralelo á estrada de Pontedeume a Monfero, percorrendo os núcleos Lombo, Carreiras, Penedos, 
Casanova e Currás, ata cruzar un arroio que marca o límite de termos municipais dando paso á 
parroquia de Ombre no concello de Pontedeume. 

CONCELLO DE PONTEDEUME  
No dito punto o límite xeográfico vén definido pola curva de nivel 300 que marca, unha vez máis, a 
diferenza entre terreos chans e o interior, constituído polas fragas que caen sobre o río Eume nas 
ladeiras do monte do Gato. 
O límite no seu percorrido á  cota 300 acúrtase, discorrendo entre dous muíños. 
As coordenadas UTM delimitan no seu exterior o citado percorrido: 48–06, 5–73; 48–06, 5–72; 48–
07, 5–72; 48–07, 5–70, enlazando co inicio da descrición perimetral no punto definido polas 
coordenadas 48–09, 5–70, cruzando o río Eume a poucos metros da súa desembocadura que 
marca o límite co termo municipal de Cabanas.” 
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Así mesmo, co fin de contribuír á conservación e mantemento do parque natural e 
favorecer o desenvolvemento socioeconómico das poboacións locais de forma 
compatible cos obxectivos de conservación do espazo, tal e como se establece no artigo 
38 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, 
determinadas medidas de estímulo económico, uso público, educación ambiental ou 
equivalentes poderán ser aplicadas na Área de Influencia Socioeconómica  integrada, 
cando menos, polo conxunto dos termos municipais onde se encontre situado o parque 
natural. 
 
 

1.4 ZONIFICACIÓN 

A zonificación do Parque Natural das Fragas do Eume vén determinada polo artigo 3 do 
Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o PORN do espazo natural das 
Fragas do Eume. Neste plan, co obxecto de facer compatible no espazo natural a 
conservación e o uso dos recursos naturais coas actividades que nel se desenvolvían 
establecéronse as seis zonas que se recollen no seguinte mapa de zonificación e no 
mapa 3 do anexo I deste documento: 
 

 

Figura 4.- Mapa de zonificación do parque segundo o seu  Plan de Ordenación dos Recursos Naturais. 
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 Zonificación do Parque Natural das Fragas do Eume   
 
Para facer compatible no espazo natural das Fragas do Eume a conservación e uso 
sostido dos recursos naturais coas distintas actividades que se desenvolven nel, 
clasifícase o territorio nas seguintes categorías 
 
 Zona de reserva natural   

  
Comprende as áreas de maior valor ecolóxico, posuíndo elementos ou valores 
xeolóxicos, zoolóxicos e botánicos raros, ameazados, singulares ou catalogados que 
configuran enclaves de alta fraxilidade e moi baixa capacidade de admisión de 
impactos. O seu destino principal é a conservación e restauración dos valores 
naturais  
 

 
 Zona de fragas   

  
Está constituída polas superficies ocupadas por bosques seriais antigos ou 
antropizados. Posúe un alto valor natural, pero as súas características de fraxilidade e 
capacidade de admisión de impactos permiten garantir a persistencia do recurso 
mediante un aproveitamento ordenado. 
 

 
 Zonas de rede fluvial   

  
Son as masas de auga existentes na superficie de aplicación do plan. 

 
 
 Zonas de matogueiras e pasteiros   

  
Comprende aquelas extensións ocupadas por matogueiras ou pasteiros que 
representan un estado intermedio da serie de vexetación climática dominante na área 
fitoxeográfica. Esta zona ten gran valor estratéxico de conservación, xa que por unha 
parte posúe valores ambientais importantes en función da existencia duns recursos 
naturais singulares e por outra contribúe ao sustento da cabana gandeira existente. 
 

 Zonas de repoboacións   

  
Inclúe as superficies ocupadas maioritariamente con especies forestais non seriais. 
Entre as súas utilidades están priorizadas as de índole produtiva, ao estar 
constituídas de xeito principal por piñeirais e eucaliptais. 
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 Zona agropecu aria  

  
Atópase fragmentada en pequenas unidades. Nas ditas unidades as utilidades 
obtidas son netamente agrarias ou gandeiras. Posúe unha única norma zonal de 
regulación de uso e aproveitamento, que establece a orientación xeral dirixida á 
promoción e desenvolvemento da economía rural a través dos respectivos plans e 
programas de acción sectorial, primándose as accións respectuosas co medio e a 
participación nos obxectivos de promoción e desenvolvemento do sistema rural, posta 
en valor dos seus recursos e potencialidades, fomentando accións encamiñadas á 
creación de emprego, incremento do valor engadido final e mellora da calidade de 
vida xeral en concordancia coa conservación da zona. 
 

 
 

1.5 ALCANCE E EFECTOS 

O presente Plan prevalecerá sobre calquera outro instrumento de ordenación territorial ou 
física. 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.  
 
Cando os instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturais e, en 
xeral, física, existentes resulten contraditorios co presente Plan deberán adaptarse a 
este. En tanto a mencionada adaptación non teña lugar, as determinacións deste Plan 
aplicaranse, en todo caso, prevalecendo sobre os devanditos instrumentos.  
 
Así mesmo, este Plan será determinante respecto de calquera outras actuacións, plans 
ou programas sectoriais, sen prexuízo do que dispoña ao respecto a lexislación 
autonómica. As actuacións, plans ou programas sectoriais só poderán contradicir ou non 
acoller o contido deste Plan por razóns imperiosas de interese público de primeira orde, 
en cuxo caso a decisión deberá motivarse e facerse pública.  
 
Os obxectivos, directrices e normativas do presente Plan aplicaranse no seu ámbito 
territorial. 
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1.6 DIAGNÓSTICO  

1.6.1 Clima 

O Parque Natural das Fragas do Eume atópase nunha zona de macroclima temperado  
típico , o cal se reflicte nos parámetros climáticos. Hai que destacar a presenza no parque 
dunha considerable diversidade de microclimas condicionados pola situación, a 
inclinación, a altitude, a exposición, os cambios da orientación no curso do río ou os 
fenómenos de inversión térmica no fondo dos vales. Estas condicións reflíctense na 
composición da vexetación. 
 
Dentro dos límites do Parque Natural tan só se atopa unha estación meteorolóxica 
dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: a estación de 
Marco da Curra, situada na parroquia do Alto do Xestoso (Concello de Monfero), a uns 
645 metros de altitude. Ademais desta estación existen outras dúas non dependentes 
deste organismo que ofrecen información relativa á climatoloxía do Parque Natural: a 
estación da Central do Eume e a da Capela, a 73 e 364 metros de altitude 
respectivamente. 
 
A temperatura media anual  oscila entre os máis de 15ºC correspondentes á área 
occidental do Espazo Natural máis próxima á desembocadura do río Eume, e os 11ºC da 
zona oriental correspondente á Serra do Queixeiro e ao Serrón do Lobo nas altitudes 
maiores do Parque Natural. Estas diferenzas nas temperaturas nos terreos do Parque 
Natural reflíctense nos datos das diferentes estacións; así na da Central do Eume esta é 
de 15ºC, na da Capela de 14ºC e na do Marco da Curra de tan só 11ºC. 
 
Os valores máis elevados de temperatura acádanse nos meses de xullo e agosto, 
chegando a temperaturas extremas de 35 ºC; mentres que os máis baixos soen acadar 
os –4ºC durante o período invernal (decembro, xaneiro). 
 
A precipitación total anual  varía entre os 1.200 mm preto da costa e os 1.900 mm nas 
zonas máis altas do interior. A súa distribución ao longo do ano ten un marcado máximo 
entre os meses de outubro a abril, diminuíndo notablemente nos meses de xuño, xullo e 
agosto, coincidindo co período estival. A humidade relativa  sitúase arredor do 80 %; 
manténdose este valor relativamente constante ao longo de todo o ano. 
 
A evapotranspiración potencial anual  sitúase na maior parte do territorio entre 600 e 
800 mm, amosando os valores máis elevados as zonas de menor altitude próximas á 
desembocadura do río Eume e os máis baixos nas serras orientais. O balance  hídrico na 
práctica totalidade do Parque Natural é positivo, rexistrándose os valores máis baixos 
(200 mm) nas áreas máis occidentais correspondentes ao curso baixo do río Eume. Os 
valores máis elevados do balance hídrico localízanse nas zonas máis elevadas 
especialmente na serra do Queixeiro. É de esperar un déficit de auga dispoñible no solo, 
nos meses de xuño e agosto, maior nas zonas costeiras que nas zonas altas e do 
interior. 
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Tal e como se pode observar na ficha climática proporcionada no Anuario Climatolóxico 
de Galicia 2007 correspondente á estación meteorolóxica Marco da Curra os ventos  
dominantes  son do SW sobre N e NW. A velocidade media anual do vento é de 5,5 m/s. 
 

Temperatura media (ºC)                                           Precipitación (mm) 

 

 

ETP (mm)                                                               Balance hídrico (mm) 

 

Figura 6.- Caracterización climática da área de estudo. Elaborado a partires de Martínez Cortizas & Pérez 
Alberti (1999). 
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Figura 7.- Ficha climática da estación Marco da Curra Monfero correspondente ao ano 2007 (Xunta de Galicia, 2008). 
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A bioclimatoloxía é a parte da climatoloxía que estuda as causas climáticas da 
distribución dos seres vivos na Terra. A escala mundial, é coñecida a importancia que 
determinados parámetros climáticos, (como os rangos de temperatura e precipitacións 
anuais), teñen sobre a estrutura e composición florística da cuberta vexetal. O 
coñecemento das relacións que existen entre estes parámetros e a distribución de 
especies e comunidades vexetais considérase fundamental para valorar correctamente a 
riqueza e particularidades bioxeográficas das diferentes áreas continentais. 

Segundo a “Clasificación Bioclimática Mundial” proposta por Rivas-Martínez et al. (2002), 
Galicia é un territorio comprendido dentro da cintura latitudinal a través da que se estende 
o denominado “Macroclima temperado”, caracterizado pola ausencia ou escasa incidencia 
de seca estival. En función dos datos climáticos dispoñibles, pódese afirmar que o Parque 
Natural presenta un macroclima temperado típico. 
 
Outro parámetro considerado na clasificación bioclimática de Rivas-Martínez é o grao de 
influencia das masas oceánicas no clima, aspecto que se pondera a partires do 
denominado “índice de continentalidade” (Ic), equivalente á amplitude térmica anual, 
determinada a partir da diferenza de temperaturas medias mensuais dos meses máis 
cálidos e máis fríos. A maior parte de Galicia presenta un clima pouco contrastado debido 
ao efecto modulador do mar. Este feito ponse especialmente de manifesto no Parque 
Natural xa que os parámetros das tres estacións meteorolóxicas características do parque 
indican un bioclima semihiperoceánico, con temperaturas medias mensuais que sofren 
variacións pouco marcadas ao longo do ano. 
 
Enténdese como termotipo ou piso bioclimático, un intervalo altitudinal caracterizado por 
uns valores termométricos determinados, ao que se asocia un ou varios tipos de 
vexetación característicos. Entre os termotipos presentes nas áreas temperadas no Parque 
Natural atópanse ata catro diferentes: nas zonas baixas próximas ao curso Baixo do río 
Eume o termotipo é o termotemperado superior, a medida que aumenta a altitude e a 
distancia ao mar o termotipo pasa a mesotemperado inferior primeiro e a 
mesotemperado superior  despois, chegando en zonas puntuais máis elevadas ao 
supratemperado inferior. 
 
Un parámetro que inflúe de xeito decisivo na distribución das formacións vexetais é a 
relación existente entre o réxime de temperaturas e de precipitacións ao longo do ano. 
Este aspecto é abordado na clasificación de Rivas-Martínez et al. (2001) a través da 
determinación dos denominados ombrotipos. A maior parte dos terreos do Parque Natural 
correspóndense cun ombrotipo de tipo húmido superior, presentando tan só os terreos 
máis próximos ao curso baixo do Eume e de menor altitude o tipo húmido inferior , e nos 
terreos máis elevados como o Serrón do lobo e o Pico de Fontardión nos que o ombrotipo 
correspóndese cun tipo hiperhúmido inferior . 
 
Allué (1990) desenvolve unha clasificación fitoclimática  (asociación de grandes tipos de 
vexetación aos grandes tipos climáticos) para España a partires dos datos do Instituto 
Nacional de Metereología (INM), as Series de Vexetación Potencial (Rivas Martínez, 1987) 
e traballo de campo. O resultado é a caracterización de 19 subtipos de vida vexetal, cada 
un deles asociado a unhas características climáticas concretas. De acordo con esta 
clasificación fitoclimática o Parque Natural das Fragas do Eume atoparíase dentro do tipo 
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Nemorial VI (V),  sendo este o tipo máis frecuente en Galicia. Os tipos Nemoriais 
caracterízanse por posuír características intermedias entres os Mediterráneos e os 
Oroborealoides, polo que o autor vincúlaos coas seguintes asociación de vexetación 
potencial: reboleiras, aciñeiras, carballeiras e faiais. 
 

Ombrotipos                                                              Termotipos 

 

Figura 8.- Caracterización climática da área de estudio. Elaborado a partires de Rodríguez Guitián & Ramil 
Rego (2007). 

 
  Alt . (m)  Pp Tp t M m It tc  tf  Ic Itc  Io Io2 Io3 Io4 

Eume-Central   73 m  1.911 1.808 15,1 13 6,8 349 21,8 9,9 11,9 349 10,57 2,89 3,17 4,34 

A Capela C.F.   364 m  2.341 1.705 14,2 12,3 4,7 312 19,8 8,5 11,3 312 13,73 4,82 5,32 6,22 

Marco da Curra   650 m  1.468 1.329 11,1 8,4 3,1 226 17,9 5,8 12,1 226 11,04 2,55 3,11 4,45 

Pp: Precipitación positiva anual (dos meses de Ti superior a 0ºC). Tp: Temperatura positiva anual (suma dos meses de Ti superior a 0ºC en décimas de graos 
centígrados). t: Temperatura media anual. M: Temperatura media das máximas. m:  Temperatura media das mínimas. It:  Índice de termicidade (T+M+m) 10 < = 
>(T+Tminx2). Tc: Temperatura media do mes más cálido. tf: temperatura media do mes máis frío. Ic:  Índice de continentalidade. Itc: Índice de termicidade 
compensado. Io:  Índice ombrotérmico anual (Pp/Tp)10. Io2: Índice ombrométrico do bimestre máis cálido do trimestre estival. Io3: Índice ombométrico do trimestre estival. 

Io4: Índice ombométrico do cuatrimestre resultante da suma do trimestre estival e do mes inmediatamente anterior. 

Táboa 4.- Parámetros bioclimáticos das estacións meteorolóxicas próximas ao Parque Natural das Fragas do 
Eume. Elaborado a partires de Rodríguez Guitián & Ramil Rego (2007). 
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  Eume-Central   A Capela C.F.   Marco da Curra  
Macroclima   Temperado típico  Temperado típico  Temperado típico 
Bioclima   Semihiperoceánico  Semihiperoceánico  Semihiperoceánico 
Termotipo   Termotemperado superior   Termotemperado superior  Mesotemperado superior 
Ombrotipo   Húmido superior  Hiperhúmido inferior  Húmido superior 

 

Táboa 5.- Diagnose bioclimática das estacións meteorolóxicas próximas ao Parque Natural das Fragas do 
Eume. Elaborado a partires de Rodríguez Guitián (2007). 

 

1.6.2 Xeoloxía 

A cunca do río Eume aséntase sobre o macizo Hercínico da Península Ibérica presentando 
na súa metade final, correspondente co Parque Natural das Fragas do Eume, un notable 
interese xeolóxico tanto en formas coma en materiais. Na contorna do Parque Natural 
inclúense materiais pertencentes a dous dominios diferentes (a Serie de Ordes e o dominio 
do Ollo de Sapo) con granitoides diversos, así como depósitos terciarios e recubrimentos 
cuaternarios. 

A maior parte da superficie do Parque Natural aséntase sobre materiais pertencentes ao 
dominio Ollo de Sapo quedando o dominio de Ordes restrinxido á parte máis occidental. O 
dominio do Ollo de Sapo  caracterizase pola presenza de gneises e xistos porfiroides e 
por unha ampla secuencia paleozoica de cuarzoxistos, filitas e cuarcitas. Neste dominio 
atópanse, dentro dos límites do Parque Natural, materiais precámbricos e ordovícicos 
fundamentalmente. Os materiais precámbricos denominados serie Ollo de Sapo 
localízanse fundamentalmente na parte posterior, á cola do Encoro do Eume e na contorna 
do curso do río de San Bartolomé. Entre estes materiais precámbricos atópanse facies 
grosas con megacristais ou gneis porfiroides; facies medias de grao medio compostas por 
xistos, gneis plaxioclásicos e xistos porfiroides e facies finas de grao fino ou 
metagrauvacas, sendo as dúas últimas as máis frecuentes no Parque. Xunto a estes 
materiais atópase unha reducida superficie de cuarzoxistos, e unha superficie moi superior 
de filitas e xistos con impregnacións ferrosas e niveis areentos de idade ordovícica inferior, 
situados fundamentalmente na marxe esquerda do río Eume. Tanto na marxe dereita do 
Encoro do Eume como no límite occidental do dominio do Ollo de Sapo localízanse 
materiais do ordovícico medio e superior compostos por cuarcitas e cuarzoxistos. Na 
marxe occidental, sitúanse materiais silúricos compostos por cuarzoxistos verdosos, xistos 
e filitas con intercalacións de bancos ampelíticos, metagrauvacas e areniscas 
conglomeráticas (IGME, 1975). 

Cara ao oeste atópase o dominio de Serie de Ordes,  composta por xistos con filóns de 
cuarzo e de anfibolitas intercalados. Os materias deste dominio aparecen normalmente 
alterados formando solos de ata 1,5 metros de potencia. O seu borde oriental contacta 
mecanicamente con rochas básicas antehercinicas, metagabros fundamentalmente, que 
ao instruír deixaron restos da serie (IGME, 1975). 

Na parte máis oriental do Parque Natural aparecen rochas sedimentarias diversas  
(metasedimentos), lousas, xistos, cuarcitas e pedras de grava. Estas limitan cara ao oeste 
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con rochas graníticas ou granitoides, moi variadas en idade, composición e textura. Entre 
estas cabe destacar o macizo de Forgoselo, composto por rochas graníticas algo 
porfiroides, de cor clara, e gran medio- groso. 

Os materiais terciarios son gravas, areas e arxilas con intercalacións de lignito. Asociados 
aos materiais xeolóxicos existen algúns depósitos, dos cales o máis importante é o lignito, 
que se aproveita na mina e central térmica de As Pontes, situada fóra da área do Parque 
Natural. O Cuaternario, moi reducido no Parque Natural, inclúe materiais aluviais, coluvións 
e recubrimentos diversos. 

O espazo protexido inclúe dentro dos seus límites, total ou parcialmente, dous Puntos de 
Interese Xeolóxico  “C-104 Ría de Ares”, que afecta á morfoloxía do val do Eume; e “C-20 
Encoro do Eume”, que subliña a morfoloxía e o metamorfismo de contacto entre as lousas 
ordovícicas e os granitos de Forgoselo. 

 

1.6.3 Xeomorfoloxía 

O relevo é o resultado da interacción de factores litolóxicos, a dinámica cortical e a acción 
dos axentes do modelado ao longo da historia xeolóxica. Dende o punto de vista 
xeomorfóloxico, e de xeito sintético, en Galicia pódense diferenciar dous grandes dominios: 
o relevo litoral e o interior. En cada un deles poden identificarse unha serie de subunidades 
caracterizadas pola combinación de determinados elementos que outorgan ás distintas 
áreas de Galicia un relevo característico, e así no relevo interior pódense diferenciar tres 
grandes subunidades: as depresións sedimentarias, as montañas sublitorais e as 
montañas interiores. 

As depresións sedimentarias sitúanse en áreas que sufriron un afundimento durante 
diferentes fases da oroxenia alpina a favor de redes de fallas e fracturas hercínicas, ou 
orixinadas en momentos máis recentes (Neóxeno, Plio-Cuaternario). Con frecuencia estas 
depresións enlázanse entre si por medio de superficies aplanadas que se suceden de xeito 
graduado.  

Preto do Parque Natural atópase unha destas depresións sedimentarias: a depresión das 
Pontes , que se aliña seguindo a dirección NNW-SSE. O seu fondo está fosilizado por 
arxilas, areas, gravas (Nonn, 1966) que á súa vez cobren lignitos que foron obxecto da 
explotación industrial. 

As montañas sublitorais, pola súa banda, atópanse na parte continental máis próxima ao 
litoral e con frecuencia delimitan as depresións que forman parte da unidade anterior. A 
proximidade da serra ao mar na contorna do Parque Natural non permite o 
desenvolvemento dun sublitoral amplo. En realidade trátase dunha área de transición 
litoral/serra caracterizada por un relevo que se descompón nunha serie de superficies 
aplanadas escaladas , con frecuencia partida/escachada/esnaquizada por fracturas 
noroeste - sueste (Pérez Alberti, 1993). 

No Parque Natural localízanse diferentes niveis de aplanamento: o primeiro deles sitúase 
a uns 300 metros, estando o seguinte a uns 400 metros de altitude, máis disperso e 
reducido que o anterior. Este bordea a depresión das Pontes de García Rodríguez polo 
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norte, leste e sur, ata o Eume, e forma a serra do Forgoselo, situada entre os ríos Eume e 
Vilariño, ao norte do Parque Natural. Polo sur deste nivel, ata A Capela, atópase outro 
chanzo, a unha altitude de 500 metros (Pérez Alberti, 1993). Sobre as superficies 
aplanadas sobresaen relevos residuais : o Monte Breamo, o Fontardión. 
 
O encaixamento dos cursos baixos e medios dos ríos  rompe esta imaxe global, ao 
atravesar granitos dunha ou dúas micas, con gran de medio a groso e gran 
homoxeneidade. A erosión provocada polo río Eume formou grandes gargantas e 
cortadas, chegando a abrir un canón de mais de 300 metros de altura. Aparecen tamén 
numerosas fervenzas e pozas, e outras formacións xeolóxicas características, como 
castelos, pías (cavidades habitualmente cheas de auga) e rochas erosionadas con 
formas redondeadas que dan un aspecto singular á zona.  
 
O río Eume desemboca na ría de Ares , máis aberta que a súa veciña do Ferrol, debido á 
presenza masiva de materiais xistosos e ao modelado de diferentes niveis aplanados nas 
súas marxes. Non obstante, a posterior acción dos ríos Eume, Lambre, Mandeo e Mendo, 
xunto coa dos seus afluentes, motivou o modelado dun relevo suave no que se combinan 
áreas aplanadas con cerros ou vales moi suaves. As ladeiras teñen pouca pendente, en 
boa medida debido aos glaciares e aos abanos fluviais (Pérez Alberti, 1993).   
 
A zona interior da ría de Ares compórtase como unha forma litoral tipicamente de esteiro, 
con comunicacións co mar aberto moi restrinxidas, quedando os procesos de erosión ou 
abrasión mariña reducidos (Asensio Amor & Grajal Blanco, 1983). 
 
A modo de resumo, a característica máis relevante no referente á xeomorfoloxía das 
Fragas do Eume é a variación altitudinal e a sucesión de superficies escaladas que se 
corresponden con antigas superficies de aplanamento (Arias López et al., 1996). 
Distínguese a existencia de fosas ou bloques afundidos, das cales a máis importante é a 
depresión das Pontes e, sobre todo, a ría de Ares-Pontedeume, da que o seu afundimento 
xerou a dinámica da erosión fluvial remontante. 
 

 
Figura 9.- Tramo final do Esteiro do Eume, no exterior do Parque Natural Fragas do Eume. 
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1.6.4 Hidroloxía 

Tanto a hidroloxía (os ríos en canto masas de auga que se moven) coma a hidrografía 
(incisión que os ríos producen sobre a superficie) atópanse condicionadas por múltiples 
factores, como son as características morfoestruturais do territorio, os seus trazos 
climáticos, en particular os pluviométricos, a natureza do terreo, a vexetación e a 
actuación do home (Rodríguez Martínez-Conde, 2001). Así, o dispositivo hídrico no 
Parque Natural é o resultado da conxunción de todos estes factores. Este intégrase 
totalmente na cunca do río Eume , cunha superficie de aproximadamente 470 km2 e un 
índice de alongamento de 0,30 (Río Barja & Rodríguez Lestegás, 1996).  
 
O río Eume constitúe o eixe vertebrador do Parque Natural e divídeo practicamente pola 
súa zona central con dirección Este – Oeste. Con preto de 80 Km de lonxitude, o Eume 
nace na Serra de Xistral , nas ladeiras do Seixobranco a uns 880 m de altitude. Despois 
de recibir a afluencia de numerosos regos que baixan do Montouto, do Bustelo, e dos 
Mosqueiros, as súas augas represan en Pontoibo, formándose o Encoro de Ribeira , 
duns sete quilómetros de lonxitude. Intérnase logo na depresión das Pontes e, ao chegar 
a esta localidade, recibe a achega do río Chamoselo, fronte ás instalacións da Central 
Térmica das Pontes. Despois de recibir a afluencia de pequenos tributarios no lugar do 
Pozo da Viga comeza a formarse o Encoro do Eume  ou da Capela, coincidindo cos 
límites do Parque Natural. Ao longo dos case 15 km de lonxitude cos que conta o encoro, 
chéganlle as augas de numerosos afluentes, entre eles o máis importante dos colectores 
secundarios da cunca, o río Frai Bermuz, procedente da Serra da Loba. Nada máis saír 
da presa, o Eume comeza xa a discorrer vigorosamente encaixado nos materiais 
graníticos, cortando os niveis de aplanamento que se erguen cara ás serras de Forgoselo 
e de Queixeiro. a dureza da rocha que forma o substrato litolóxico propicia a existencia 
de fortes pendentes, recibindo neste tramo as augas de pequenos tributarios entre os que 
destaca o río de San Bartolomé. A cortadura prolóngase practicamente ata o fondo da 
Ría de Ares  na que se bota o Eume tras completar un percorrido de 80 km, cunha 
pendente media do 1,1% (Río Barja & Rodríguez Lestegás, 1996).  
 
Pódese dicir que o río Eume ofrece un forte caudal , presentando os máximos caudais 
nos meses de xaneiro ou febreiro e os valores máis baixos en agosto, revelando un 
réxime fluvial de tipo pluvial oceánico  ou atlántico, no que a alimentación do río ven 
condicionada unicamente pola distribución anual das precipitacións, cunha notable 
semellanza entre os pluviogramas da cunca e o hidrograma do río (Río Barja & 
Rodríguez Lestegás, 1996). O río Eume leva auga ao longo de todos os meses do ano. A 
partir de finais de outubro o río alcanza o seu valor de caudal modular ou caudal medio e 
a súa duración chega ao mes de abril. O pico de máximas augas (xaneiro) duplica o valor 
do caudal modular, mentres que o de baixas augas (agosto), aínda sendo importante, 
non é acusado (Rodríguez Martínez-Conde, 2001). En termos de caudal relativo  (l/s/km2 
de cunca vertente) o río Eume é un dos ríos máis caudalosos da comunidade tan só 
superado por ríos como o Xallas, o Lérez, o Oitavén e o Mera; tratándose en todos os 
casos de ríos que presentan fortes rupturas de pendente no seu perfil lonxitudinal pola 
proximidade de elevados relevos ao mar, e que actúan como pantallas pluviométricas 
para as súas cuncas hidrográficas polo que reciben abundantes precipitacións 
(Rodríguez Martínez-Conde, 2001). 
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O balance hídrico  é a relación que se establece entre as achegas de auga, determinada 
a partir da precipitación efectiva, e o consumo ou saídas de auga, por evaporación directa 
do solo ou das superficies de auga e a transpiración das plantas (Soto González & Díaz-
Fierros Viqueira, 1996). Cando o balance hídrico é positivo o exceso de precipitación 
pasa a abastecer de auga ás reservas subterráneas e aos diferentes cursos naturais, e 
ten lugar o escorregamento superficial que dá orixe aos sistemas hidrolóxicos 
(Rodríguez Martínez-Conde, 2001). A cunca do río Eume, así como as cuncas 
correspondentes ás Rías Baixas meridionais, é das que presenta o saldo máis alto dos 
ríos galegos debido fundamentalmente ás características fisiográficas destas cuncas 
cunha cabeceira de considerable altitude próxima á costa.  
 
No tocante á calidade das augas do río Eume Antelo Cortizas & Arce Vázquez (1996) 
proporcionan datos relativos aos parámetros físico-químicos dos principais ríos de Galicia 
referidos á data de febreiro de 1993. Segundo este estudio, e de xeito sintético, mediante 
o emprego do índice de contaminación  químico (forma de resumir a información dos 
diversos parámetros químicos, para o cal valores baixos indican que se trata de augas de 
boa calidade) nas estacións de cabeceira e nas estacións augas abaixo do Encoro do 
Eume rexístranse valores baixos (inferiores aos 0,5 puntos) chegando este a ser máis do 
dobre nas estacións das Pontes e de Ribadeume. Antelo Cortizas & Arce Vázquez (1996) 
consideran, polo tanto, que o complexo mineiro das Pontes provoca un forte impacto 
contaminante sobre a calidade das augas do río Eume. 

A Directiva Marco da Auga (DC 2000/60/CE) ten como obxecto establecer un marco para 
a protección das augas superficiais, continentais, augas de transición, augas costeiras e 
augas subterráneas. Esta Directiva define as augas subterráneas como aquelas que se 
atopan baixo a superficie do solo na zona de saturación e en contacto directo co solo ou 
o subsolo, mentres que un acuífero correspóndese cunha ou máis capas subterráneas 
de rocha ou doutros estratos xeolóxicos que teñen a suficiente porosidade e 
permeabilidade para permitir, xa sexa un fluxo significativo de augas subterráneas ou a 
extracción de cantidades significativas de augas subterráneas. No tocante a Galicia, as 
condicións climáticas e xeolóxicas do territorio impiden coñecer cun mínimo de exactitude 
o número de fontes, mananciais, surxencias e captacións de auga subterránea de orixe 
natural e antrópica existentes. En relación coas de orixe antrópica, o propio Instituto 
Tecnológico e Geominero de España (ITGE, 1990) contemplaba esta dificultade e 
consideraba que o seu número en ningún caso sería inferior a 300.000, o que significa 
unha relación de 1 afloramento por hectárea ou ben 1 captación por cada 9,2 habitantes, 
valores que de calquera modo superan amplamente os obtidos noutras comunidades do 
territorio español (Seara, 1996). 

Na escorrentía subterránea considérase igual á diferenza existente entre a taxa de 
precipitación fronte á suma da escorrentía superficial e a evapotranspiración; sendo polo 
tanto oposta á da superficial, e ven determinada pola capacidade de infiltración da auga 
en cada tipo de substrato xeolóxico. A taxa de infiltración depende de múltiples factores: 
a concentración das precipitacións, o tipo e cobertura da vexetación, a porosidade dos 
materiais xeolóxicos, a meteorización e fracturación dos sedimentos e rochas. Seguindo 
a clasificación proposta por Seara (1996), os acuíferos libres son os reservorios máis 
abundantes na cunca do Eume. Os substratos impermeables que delimitan o vaso do 
acuífero están configurados por rochas cristalinas (granitos, filitas, xistos, gneis, etc.) 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

25 de 157

 

mentres que as formacións porosas susceptibles de almacenar e transmitir a auga 
aparecen constituídas, ben polos produtos da súa alteración, ben por bandas de 
fisuración que cuartean as rochas, ben pola presenza de depósitos de coluvións ou 
aluvións que tapizan a súa superficie, ben pola existencia de depósitos detríticos que 
enchen as grandes cuncas cenozoicas.  

As augas subterráneas constitúen un recurso natural de especial importancia na cunca 
do Eume para o mantemento da biodiversidade, as funcións ecolóxicas básicas do 
territorio, así como para o abastecemento e o desenvolvemento de diversas actividades 
económicas. EPTISA-IDASA (1991) estima que a cunca do río Eume, de 470 km2 de 
superficie, dispón de máis de 25 hm3 de recursos hídricos subterráneos. 

Recursos de augas subterráneas  

Cunca do río Eume  
Superficie  Recursos  
470,22 km2 25,13 hm3 

Táboa 6.- Recursos de augas subterráneas na cunca do Eume (Etisa-Idasa, 1991) 

 
1.6.5 Edafoloxía 

A formación dos solos é un proceso lento, polo que son considerados un recurso non 
renovable a escala temporal humana. En xeral, dos solos pertencentes ao Parque 
Natural, hai que destacar un carácter ácido e unha pobreza en nutrintes como 
consecuencia da natureza dos materiais de partida e do lavado a causa do predominio da 
precipitación sobre a evapotranspiración. No Parque Natural das Fragas do Eume 
diferéncianse varios grupos de solo segundo as características dos materiais de partida.  

Sobre as rochas graníticas vanse formar en xeral solos pouco evolucionados, xa que 
este tipo de materiais litolóxicos caracterízanse por certa resistencia á alteración química; 
neles a dinámica das vertentes vai a xogar un importante papel. Con frecuencia carecen 
dun horizonte B ben desenvolvido, sendo os perfís máis característicos os de tipo AR ou 
AC; as características máis destacables son o elevado contido en materia orgánica, a 
baixa capacidade de cambio e a elevada acidez. Presentan texturas grosas e elevada 
porosidade facilitando a percolación da auga cara aos niveis inferiores dos perfís e as 
partes baixas das vertentes. Xeralmente son leptosoles (líticos e úmbricos), umbrisoles 
(epilépticos, endolépticos ou húmicos); e cambisoles e umbrisoles ántricos, aínda que 
segundo o proceso edafoxenético poden dar lugar a procesos de podsolización (implica 
elevada precipitación e lavado), ou gleificación (debida á hidromorfía) (Macías Vázquez & 
Calvo de Anta, 2001). 

Os solos derivados das rochas da formación Ollo de Sapo, en xeral bastante resistentes 
á alteración, proceden fundamentalmente da alteración física destas rochas polo que a 
formación de solos profundos soamente se produce nos casos de menor contido en 
minerais resistentes e en posicións topográficas pouco inclinadas nas que é posible 
atopar cambisoles, mentres que no resto de situacións predominan os leptosoles e 
regosoles. En xeral, presentan texturas grosas e boa drenaxe, con propiedades similares 
ás dos solos graníticos, aínda que con contido en materia orgánica algo menor nos 
horizontes superficiais, e con cores máis claros que aqueles. 
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No caso dos solos sobre os xistos de Ordes,  relativamente pobres en cuarzo e ricos en 
biotita, poden presentar características de elevado grao de evolución xa que os materiais 
de partida altéranse intensamente (IGME, 1975). En xeral van dende solos xoves de perfil 
AR ou AC, a solos evolucionados, profundos, cun perfil ABC ben desenvolvido con 
potencias de ata 1,5 metros.  

As rochas básicas , que ocupan soamente unha estreita franxa nas proximidades de 
Pontedeume, son ricas en minerais moi alterables nas condicións ambientais actuais, 
polo que estas rochas tenden a orixinar solos relativamente profundos e ricos en 
elementos finos, polo xeral cunha elevada capacidade de retención de auga. Aínda que o 
contido en nutrintes e o pH varían notablemente coa composición mineralóxica, os solos 
formados a partir deste tipo de rochas tenden a ser algo máis ricos e menos ácidos que 
os derivados das rochas metamórficas ácidas e dos granitos. Os solos máis 
representativos destas áreas son os cambisoles (húmicos e ferrálicos), entre os que 
poden aparecer ferralsoles e leptosoles ándicos (Macías Vázquez & Calvo de Anta, 
2001). 

Os solos sobre lousas e filitas  ocupan unha superficie considerable no parque. Están 
pouco evolucionados, predominando os perfís AR ou AC, aínda que poden chegar a 
formarse os mesmos tipos de solo que sobre os materiais graníticos. Debido ao baixo 
grao de metamorfismo que afectou a este tipo de rochas, a súa alteración química 
progresa lentamente, sendo máis importante nos procesos de formación de solos a súa 
meteorización física que penetra en profundidade grazas á acción de axentes erosivos 
como a disgregación por efecto da xeada e a mobilización ladeira abaixo dos clastos por 
erosión hídrica. Consecuentemente, a formación de solos profundos soamente se 
produce nos casos de menor contido en minerais resistentes e en posicións topográficas 
pouco inclinadas, nas que é posible atopar cambisoles, mentres que no resto de 
situacións predominan os leptosoles e regosoles. É frecuente a presenza de solos 
hidromorfos debido á baixa permeabilidade do substrato. Globalmente son solos 
fortemente ácidos 

Moi desaturados, con texturas finas, estrutura pouco desenvolvida, e con pedregosidade 
e afloramentos rochosos frecuentes. 

Os solos sobre cuarcitas, areniscas e diques de cuarzo, (así como sobre os sedimentos 
que proceden deles), ao formarse sobre materiais nos que escasean os minerais 
alterables e as bases, favorecen o proceso edafoxenético de podsolización, sendo os 
Podsoles o tipo de solo máis frecuente. 

Os solos desenvolvidos sobre as rochas sedimentarias son en xeral de textura fina, case 
sempre recubertos por textura grosa dando lugar a pedregosidade abundante e 
afloramentos rochosos, tamén son de estrutura pouco desenvolvidos e ácidos. É 
frecuente a presenza de solos hidromorfos debido á baixa permeabilidade do substrato. 
Predominan os perfís AR ou AC. Sobre os sedimentos, debido á súa grande diversidade 
de orixe, fórmanse tamén solos moi diferentes: Fluvisoles sobre os sedimentos fluviais 
recentes das ribeiras dos ríos, Arenosoles sobre os depósitos areentos da ría, e solos 
moi variados, en función do proceso edafoxenético, sobre os sedimentos terciarios e 
cuaternarios. En derradeiro lugar, hai que sinalar nas proximidades do Parque, a 
presenza de histosoles nas zona de Forgoselo, onde se acumulan restos orgánicos, cun 
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nivel freático alto e un ambiente anaerobio. 

 
Figura 10.- A dinámica das vertentes xoga un importante papel nos procesos de formación dos solos 

presentes no Parque Natural. 
 
 

1.6.6 Paisaxe 

Consonte a proposta tipolóxica das paisaxes galegas de Ramil Rego et. al. (2005) no 
territorio comprendido polo Parque Natural das Fragas do Eume atoparíanse tres tipos 
das catro unidades de paisaxe presentes en Galicia: por unha banda, as zonas baixas 
próximas á desembocadura do río Eume na ría de Ares entrarían dentro do tipo 
denominado como “Litoral Cantabro-Altántico”, en concreto no “Arco Ártabro”; mentres 
que as zonas de maior altitude como o Pico Fontardión, o Serrón do Lobo ou a Serra do 
Queixeiro pertencerían á unidade de “Serras” , en concreto ás Serras Galaico-
Asturianas; o resto do Parque Natural, a maior parte do mesmo, atópase no tipo de 
“vales sublitorais Cantabro-Atlánticos”  dentro do denominado sublitoral Ártabro.  

Esta conxunción de diferentes clases de paisaxe nunha reducida extensión superficial é 
debido á característica máis relevante da paisaxe do Parque Natural das Fragas do Eume 
que é a variación altitudinal. E así esta vai dende o nivel do mar ao oeste, ata os máis de 
700 metros das estribacións da Serra da Loba no seu extremo este. A altura media é de 
pouco máis de 400 metros. Esta diferenza altitudinal sálvase por escalamentos 
sucesivos. O val fluvial do río Eume rompe as superficies aplananadas xerando así toda 
unha serie de canóns e cortadas de considerable altitude. 
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Figura 11.- Canóns do río Eume. 

 
 
A zona litoral representa unha área na que interactúan os espazos terrestre e mariño, 
posuíndo medios e ecosistemas propios e singulares. A oscilación mareal determina en 
boa medida a configuración do espazo litoral así como a distribución dos organismos 
vivos, establecéndose unha zonificación do espazo litoral en tres grandes unidades: zona 
intermareal, zona infralitoral, e zona supralitoral. A entidade destas zonas e das 
subdivisións que nela se establecen varía considerablemente nas diferentes unidades 
costeiras nas que se integran elementos de moi diversa escala, cunha heteroxénea 
complexidade morfolóxica e ecolóxica. A menor escala, os tramos costeiros lineais, 
semipechados e as rías, descompóñense en sucesivas unidades paisaxísticas: cantís, 
illas, chairas litorais, praias, dunas, esteiros, marismas, lagoas, etc. (Ramil Rego et 
al., 2005). Otero Pedrayo (1926) dividía o litoral galego en cinco sectores naturais 
delimitados por salientes caracterizados; esta sectorización será mantida por numerosos 
autores posteriores. Segundo esta clasificación o territorio de estudo atópase no 
denominado Arco Ártabro , estruturado entre grandes superficies de acantilados e praias 
e lobulado en rías. Este tipo de paisaxe aparece escasamente representado no Parque 
Natural, limitándose tan só á parte máis occidental do mesmo próxima á desembocadura 
do río Eume formando o Esteiro que recibe o mesmo nome. 

A segunda grande unidade paisaxística do Parque Natural das Fragas do Eume é a 
Montaña ou as Serras . Segundo Ramil-Rego (1993) esta unidade sectorízase en catro 
grandes unidades que mantiveron e manteñen trazos bioxeográficos comúns e 
diferenciadores como resposta aos cambios ambientais aos que estivo sometido o 
Noroeste Ibérico durante o Terciario e o Cuaternario. Seguindo criterios bioxeográficos as 
serras do Parque Natural (o Pico Fontardión, o Serrón do Lobo ou a Serra do Queixeiro) 
atoparíanse dentro das denominadas Montañas Setentrionais Galegas, 
tamén designadas como Serras Galaico-Asturianas (Tipo Serras Galaico-Asturianas ). 
As vertentes desta unidade montañosa teñen un neto carácter oceánico, marcado pola 
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ausencia de seca estival e por unha elevada precipitación anual. 

Entre o espazo litoral e as serras ou montañas atópase a clase de paisaxe mellor 
representada no Parque Natural: os vales sublitorais Cantabro-Atlánticos . O carácter 
diferenciador do espazo sublitoral sería a ausencia dunha influencia directa do mar, aínda 
que se mantería de forma nítida a súa acción indirecta, ao configurar as súas 
características climáticas, distintas ás do resto dos territorios continentais. Historicamente 
foi a responsable da subsistencia da poboación de Galicia e así a paisaxe sublitoral 
configúrase na actualidade como fortemente antropizada, onde a vexetación natural, e 
fundamentalmente os bosques, son escasos ou mesmo inexistentes, ao ser substituídos 
por cultivos agrícolas e, nos últimos tempos, por repoboacións forestais. 

No Parque Natural esta configuración antropizada da paisaxe segue un patrón 
característico en función da pendente do terreo e a distancia ao río: os bosques naturais 
ocupan as áreas máis próximas ao río Eume e aos principais ríos que alimentan o encoro 
chegando, nalgunhas zonas, a cubrir unha distancia de ata máis de 1 km, atopándose os 
bosques húmidos nas zonas máis próximas ao río e o resto de bosques menos 
dependentes da humidade edáfica nas zonas máis afastadas e de maior pendente. As 
zonas máis elevadas, afastadas do curso do río e de elevada pendente 
aparecen maioritariamente cubertas por repoboacións forestais especialmente de 
eucalipto, aínda que tamén se atopan grandes superficies de piñeirais; mentres que nos 
terreos elevados nos que a pendente non é tan acusada aparecen aproveitados por 
cultivos agrícolas, estando a maior parte deles próximos aos núcleos rurais que os 
manteñen. Nas zonas de cumios non cubertas por repoboacións forestais a vexetación 
maioritaria atópase composta por matogueiras e queirogais tanto húmidos como secos 
que aparecen mesturados con afloramentos rochosos. 
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1.6.7 Rede fluvial 

No río Eume ao seu paso polo Parque Natural Fragas do Eume pódense diferenciar tres 
tramos en función do grao de alteración humana: a masa de auga artificial do Encoro do 
Eume; unha tramo fluvial cun baixo grao de naturalidade, inmediatamente augas abaixo 
da presa do Encoro do Eume; e un tramo natural, próximo ao esteiro, no cal a incidencia 
da marea é notable.  

 
Figura 12.- Vista aérea do Encoro do Eume e vista do seu tramo final. 

 
 
O Encoro do Eume correspóndese cunha masa de auga artificial cuxa  finalidade é a 
produción de enerxía hidroeléctrica. Dispón dunha capacidade de 123 Hm3, ocupando 
unha superficie de preto de 410 ha formando un vaso alongado pero pouco largo debido 
ao forte encaixonamento do río Eume.  
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Figura 13.- Vista aérea e vista parcial do 
tramo do río Eume moi modificado augas 
abaixo da presa do Eume onde o curso 
fluvial se fai intermitente. Parte final do mesmo onde aparece o derradeiro elemento de regulación fluvial 

humana a altura da ponte colgante da Cal Grande. 
 
Augas abaixo do Encoro do Eume, o curso fluvial do Eume correspóndese cunha masa 
de auga moi modificada  como consecuencia de alteracións físicas producidas pola 
actividade humana experimentou un cambio substancial na súa natureza. Dito tramo vai 
dende a presa do Encoro do Eume ata a ponte colgante de Cal Grande, onde aparece o 
derradeiro elemento de regulación antrópica do río. Nel localízanse ata tres centrais 
hidroeléctricas: a da Ventureira, a do Eume e a do Parrote, así como diversos caneiros ao 
longo de todo o tramo. Todos estes elementos artificiais e especialmente a gran presa do 
Eume fan que o río presente un mínimo grao de naturalidade neste tramo, condicionando 
o correcto desenvolvemento das comunidades animais e vexetais dependentes do río. 
Este feito ponse de manifesto augas abaixo da presa do Eume onde o río amosa un 
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caudal intermitente, chegando nalgúns momentos a desaparecer en función da 
regulación da presa. 
 
O derradeiro tramo correspóndese cun tramo máis naturalizado que os anteriores, xa 
que o efecto das presas e as centrais hidroeléctricas non son tan importantes, permitindo 
á vexetación asociada ao río desenvolverse dun xeito máis natural sen as limitacións das 
oscilacións bruscas do caudal que se producen augas arriba. Neste tramo, a 
incidencia da marea é considerable, acentuándose os seus efectos debido á regulación 
artificial que provén principalmente da presa do Eume, augas arriba . 
 
Dende un punto de vista xeomorfolóxico, sedimentolóxico (Asensio Amor & Grajal Blanco, 
1983) e da distribución fitocenótica das comunidades vexetais, o esteiro do Eume 
atoparíase fora dos límites do Parque Natural, coincidindo a súa parte final co límite 
occidental do Parque Natural, na desembocadura do rego do Couso no río Eume. Sen 
embargo a presenza de especies de peixes anádromos e os citados fluxos mareais 
poden indicar un certo comportamento de esteiro neste tramo do río Eume, o cal veríase 
reforzado polo deslinde do Dominio Público Marítimo Terrestre, que penetra nos dominios 
do Parque Natural na súa parte máis occidental. 
 

 

Figura 14.- No tramo final do río Eume a vexetación non se ve limitada polas oscilacións bruscas do caudal 
que se producen augas arriba debidas fundamentalmente á gran presa do Eume. 
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1.6.8 Flora e vexetación 

1.6.8.1 Flora  

Entre a composición florística cabe destacar o bo estado de conservación do hábitat de 
bosque atlántico meridional nesta área natural, sendo referente a nivel europeo. En 
conxunto a riqueza florística da área resulta baixa de compararse co resto do territorio 
español ou dos países da rexión bioxeográfica Mediterránea como sería previsible ao 
tratarse dunha área claramente atlántica, sendo máis indicativo a súa comparación co 
resto das rexións atlánticas como Dinamarca, Irlanda ou Bélxica, coas que se observa un 
menor índice de diversidade, segundo se pode ver na táboa seguinte. 

Fragas do Eume Sp  Diversidade 

Total de especies ~ 500  ~255 

    

Flora (nº total especies) Sp Riqueza Diversidade 

Galicia 3.100 6,2 693 

Alemania 2.682 5,36 483 

Bélgica 1.452 2,9 324 

Dinamarca 1.252 2,5 270 

España 8.000 16 1401 

Francia 4.630 9,26 805 

Grecia 4.922 9,84 969 

Holanda 1.221 2,44 264 

Irlanda 950 1,9 195 

Italia 5.598 11,2 1021 

Luxemburgo 1.246 2,49 365 

Portugal 2.573 5,15 518 

Reino Unido 1.623 3,25 301 
 
Índice de diversidade: nº de especies do territorio / logaritmo da área 
Índice de riqueza: nº especies do territorio / nº especies totais de Fragas do Eume 
Fontes: Silva-Pando (1994), Giménez & Amigo (1996), MMA (2000) 
 

Táboa 7.- Riqueza e diversidade florística das Fragas do Eume. 

No tocante ás plantas vasculares, hai que sinalar a gran riqueza de pteridófitos presente 
nas Fragas do Eume, o catálogo de fieitos neste espazo acada as 28 especies, entre as 
que destaca o grupo coñecido como os relictos macaronésicos (Pulgar et al., 2006), 
sendo as máis coñecidas e de maior interese as seguintes especies: Culcita macrocarpa, 
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Vandenboschia speciosa e Woodwardia radicans. A presenza destes fieitos vén asociada 
ás condicións ambientais específicas que as fragas lles brindan, polo que o mantemento 
e conservación deste bosque considérase de vital importancia para sustentar estas 
poboacións.  

Os medios que albergan un maior número de especies e subespecies de flora protexida 
nas Fragas do Eume son as fragas e as matogueiras, os medios rochosos e os humidais 
continentais. 

Os tipos de hábitats que acollen un maior número de especies son o tipo Nat-2000 9230 
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica e o Nat-2000 
9180* Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion, ambos os 
dous dentro das fragas, e o hábitat tipo prioritario Nat-2000 91E0* Bosques aluviais de 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior dentro dos bosques húmidos. 

Nos humidais continentais diferéncianse as turbeiras altas (Nat-2000 7110* Turbeiras 
altas activas), contando con áreas de comunidades pioneiras (Nat-2000 7140 Turbeiras 
de transición e Inllós e Nat-2000 7150 Depresións sobre substratos turbosos do 
Rhynchosporion), así como as matogueiras húmidas (Nat-2000 4020* Queirogais 
húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix) e herbais (Nat-
2000 6230* Formacións herbáceas con Nardus, Nat-2000 6410 Prados con Molinia. 

Os principais hábitats das especies de flora de interese para a conservación nos medios 
rochosos silíceos son os tipos Nat-2000 8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación 
casmofítica e Nat-2000 8230 Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-
Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii.  

1.6.8.2  Vexetación 

A descrición da vexetación do parque natural das Fragas do Eume levouse a cabo dende 
un punto de vista fisionómico-estructural, separando en primeiro termo as formacións 
segundo o seu porte: arbóreo, arbustivo e herbáceo. Nun segundo nivel, a gradación 
estableceuse en función das especies dominantes, así como da ecoloxía das 
comunidades.  
 
Bosques   
 
A vexetación arborizada das Fragas do Eume está valorada como unha das mostras máis  
representativas dos bosques atlánticos termófilos tanto pola súa extensión, como pola 
súa diversidade e representatividade (Vales 1994). As primeiras caracterizacións desta 
área corresponden a Losa Quintana (1974), estudando as comunidades arborizadas, e 
posteriormente é posible citar os traballos de Izco et al. (1990), ata o máis recente de 
Rodríguez Guitián (2004). Tamén resultan válidas as descricións en zonas próximas de 
Dalda (1972), sobre a vexetación do río Deo; o traballo de Soñora (1995) sobre 
matogueiras; ou o estudo sobre brañas e turbeiras de Oubiña (1986).  
 
No tocante ás formacións arborizadas, a maior superficie ocúpana os bosques 
dominados por especies caducifolias do xénero Quercus, conformando unha das áreas 
máis extensas cubertas por carballeiras  do Subsector Galaico Asturiano Setentrional 
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(Rodríguez Guitián 2004). En conxunto, trátase de bosques de pequena a mediana talla, 
cun promedio de 17 m de altura. Na actualidade, este tipo de bosques están constituídos 
basicamente por tres estratos, dos que os dous superiores (>1,5 m) presentan unha 
cobertura conxunta próxima ó 100%, mentres que o inferior acada un promedio do 80%. 
Acompañando ás especies do xénero Quercus aparecen polo xeral o acevo (Ilex 
aquifolium) e a avelaira (Corylus avellana), e cunha frecuencia menor, o castiñeiro 
(Castanea sativa), o sanguiño (Frangula alnus) e a pereira brava (Pyrus cordata), 
seguidos doutras especies arbóreas como o capudre (Sorbus aucuparia), o bidueiro 
(Betula alba), o pradairo (Acer pseudoplatanus) e, xa cunha presenza moito menor, 
Laurus nobilis, Salix atrocinerea, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa e 
Malus sylvestris. O estrato inferior está constituído por proporcións variables de diversos  
nanofanerófitos e caméfitos (Vaccinium myrtillus, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, 
Erica arborea, E. mackaiana, E. cinerea) e un elevado número de plantas herbáceas 
entre as que destacan a grande variedade de fentos presentes.  
 
Un tipo de bosques que aparece asociado ás carballeiras son os bidueiros, os cales son 
bosques dominados por Betula alba con talla media (14,8 m de altura dominante), e 
tenden a concentrarse entre os 400 e os 700 m. Aínda que se aprecia unha certa 
variación na cobertura acadada polo estrato superior, na maior parte dos casos acádanse 
valores que oscilan entre o 90 e o 100 %, mentres que no estrato inferior, dependendo 
das condicións ecolóxicas nas que medren as masas, o recubrimento das especies 
herbáceas e leñosas baixas pode situarse entre o 20 e o 100%. Ademais do bidueiro, soe 
estar presente no nivel dominante, aínda que en proporción variable, o carballo (Quercus 
robur), sendo menos frecuentes Castanea sativa, Ilex aquifolium, Salix atrocinerea, 
Sorbus aucuparia, Frangula alnus e Corylus avellana.  
 
Formando un complicado mosaico coas carballeiras é posible constatar a presenza de 
bosques mixtos , os cales soen aparecer con certa frecuencia en vertentes e valgadas 
moi pedregosas e de forte pendente. Cabe mencionar a ausencia de datos sobre este 
tipo de bosques en áreas con importantes masas arborizadas autóctonas, como é o caso 
da cunca do Río Eume, a pesares de existir diversos traballos centrados nas fitocenosis 
alí existentes (cf. Losa 1974; Amigo & Norman 1993, 1995). Os bosques mixtos 
presentan, salvo en situacións de manexo antrópico ou cando medran sobre substratos 
pouco favorables ó enraizamento, como pedrizas móbiles, un aspecto de bosque 
pechado debido á densa cuberta do seu dosel, e soen ser de mediana talla, próxima aos 
20 m de altura media. Polo xeral presentan por un estrato superior caracterizado pola 
constancia de Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Castanea 
sativa, Quercus robur e, de maneira máis esporádica, Prunus avium e Ulmus glabra. Por 
baixo soe existir un nivel inferior caracterizado pola presenza de rebrotes e individuos 
baixos de Corylus, xunto a pés de numerosas especies de pequenas árbores (Crataegus 
monogyna, Ilex aquifolium, Frangula alnus, Sambucus nigra, Pyrus cordata, Laurus 
nobilis, Sorbus aucuparia, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Malus sylvestris). A 
cobertura vexetal do estrato inferior é moi variable (30-100 %), xeralmente inversa á 
proporción ocupada por afloramentos rochosos, blocos e grandes pedras na superficie do 
terreo, situándose o valor medio próximo ó 85 %. As plantas herbáceas máis frecuentes 
neste estrato son Polystichum setiferum, Ruscus aculeatus, Dryopteris affinis, Geranium 
robertianum, Stellaria holostea, Polypodium vulgare, Oxalis acetosella, Ajuga reptans, 
sendo menos frecuentes, e ás veces raras, especies marcadamente acidófilas como 
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Saxifraga spathularis, Holcus mollis, Blechnum spicant, Vaccinium myrtillus, Teucrium 
scorodonia, Luzula henriquesii ou Hypericum pulchrum, entre outras.  
 
En ocasións, as especies lianoides poden chegar a ser abundantes, especialmente 
Hedera hibernica, que xunto a Lonicera periclymenum, Rubus sp., Tamus communis, 
Clematis vitalba, Rubia peregrina e Smilax aspera, tenden a dar unha certa aparencia 
enmarañada ó sotobosque. 
  
Para representar as fragas na cartografía ambiental, empregouse a unidade ambiental 
UA411, que corresponde a bosques non húmidos de carácter natural de máis de 50 ha 
de superficie e que o sistema de unidades ambientais empregado considera como 
Grandes Superficies de Bosques Antigos. Estas fragas engloban varios tipos de hábitats 
arborizados, o que unido á súa importante superficie continua lles confire un relevante 
papel na conservación da biodiversidade debido ao mantemento da súa función de 
conectividade-permeabilidade, reducindo a fragmentación e illamento de hábitats e 
especies de interese para a conservación. O resto de masas naturais dominadas por 
carballos caducifolios, e que posúen unha superficie menor á indicada anteriormente, 
englobaríanse na UA 420. Estas masas, que polo xeral soen corresponderse co tipo Nat-
2000 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 
 
Dentro do parque natural existen pequenas representacións de bosques antigos, de 
carácter seminatural, dominados por Castanea sativa. Estas masas proceden 
orixinalmente das plantacións forestais tradicionais  denominadas “soutos ”. En esencia 
trátase de plantacións antigas de castiñeiros realizadas en ladeiras inclinadas e, polo 
xeral, umbrosas, situadas nas proximidades dos lugares habitados. O aproveitamento 
mixto de froito, mediante enxerto de variedades seleccionadas, e madeira deste tipo de 
masas é a causa do aspecto trasmocho que presentan os fustes das árbores, ós que se 
lles renovaba a copa (esmoucado) cada certo tempo para estimular a produción de 
castaña e usar a madeira como combustible ou para elaborar pezas de construción, 
utensilios e moblaxe. As masas arborizadas dominadas por Castanea sativa acadan 
alturas medias moderadas, que se sitúan entorno aos 18 m, mentres que o aspecto 
interno varía en función do grao de uso actual, en contraposición co aspecto externo que 
é moi homoxéneo. A cobertura do estrato superior é practicamente completa, posto que o 
valor medio supera o 96 % de recubrimento, aínda que oscila entre o 85 e o 100 % 
(Rodríguez Guitián 2004). Neste nivel, ademais do dominio patente de Castanea sativa, 
poden atoparse taxons como Quercus robur, Betula alba, Prunus avium, Acer 
pseudoplatanus e Fraxinus excelsior. Por debaixo das grandes árbores poden atoparse 
especies leñosas de menor tamaño como Corylus avellana, Ilex aquifolium, Laurus 
nobilis, Arbutus unedo, Crataegus monogyna, Prunus spinosa e Sorbus aucuparia. No 
estrato inferior os taxons máis frecuentes son plantas nemorais acidófilas (Blechnum 
spicant, Vaccinium myrtillus, Holcus mollis) ou indiferentes (Hedera helix, Lonicera 
periclymenum, Dryopteris affinis, Stellaria holostea). 
 
As plantacións antigas de Castanea sativa, foron representadas de xeito independente 
mediante a UA425 Bosques seminaturais de Castanea sativa, debido á maior influenza 
humana que as someteu secularmente a unha modificación significativa da composición 
e estrutura do bosque pretérito. Con todo, debido a que estas masas aínda gardan 
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importantes valores de conservación, son consideradas como o tipo de hábitat de 
interese comunitario Nat-2000 9260 Soutos. 
 
Como bosques seriais ou prebosques cabería citar os abeledos seriais , os louredos , os 
erbedais  e os espiñais  (Rodríguez Guitián 2004). Os primeiros son pequenos bosques 
de talla variable, polo xeral entre 6-12 m, aínda que con frecuencia non superan os 9 m., 
que se caracterizan fisionómicamente polo dominio da avelaira (Corylus avellana) entre a 
que, esporadicamente poden sobresaír pés illados doutras especies arbóreas, como 
Quercus robur, Castanea sativa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Crataegus 
monogyna e Betula alba.  
 
Os louredos  correspóndense maioritariamente con formacións arborizadas de baixa 
talla, que raramente sobrepasan os 12 m de altura, dominadas polo loureiro (Laurus 
nobilis). A cobertura media do estrato superior e practicamente completa, e ocupan 
pequenas superficies (100-2.000 m2) que se intercalan entre outros tipos de bosques ou 
conforman lindes entre predios, a miúdo asociados a áreas de gran pedregosidade ou 
dominadas por afloramentos rochosos.  
 
Os erbedais  son formacións arborizadas que, con frecuencia, se atopan no límite entre 
as matogueiras altas e os bosques de pequena talla, sendo frecuente que non superen 
os 6-8 m de altura. Aínda que cando medran en áreas pouco castigadas polos lumes 
forestais chegan a configurarse como formacións densas, é máis habitual observalos 
baixo aparencias abertas, formando mosaico con diversos tipos de matogueiras secas 
(uceiras, toxeiras). No primeiro caso, a clara dominancia do érbedo (Arbutus unedo) leva 
aparellada unha cobertura elevada do estrato superior, mentres que nas etapas máis 
xuvenís a uz branca (Erica arborea) compite con este polos espazos baleiros. Outras 
especies arbóreas que contribúen a conformar a fisionomía dos erbedais son Frangula 
alnus, Quercus robur, Q. pyrenaica, Ilex aquifolium, Castanea sativa, Betula alba, Sorbus 
aucuparia e Crataegus monogyna (cf. Herrera et al. 1990).  
 
As formacións dominadas por rosáceas leñosas espiñentas non son moi frecuentes no 
parque, localizándose preferentemente cando aparecen, en áreas preto do litoral. Os 
espiñais  son formacións densas e practicamente impenetrables, dominadas por 
diferentes especies de rosáceas pertencentes ós xéneros Rosa, Prunus, Crataegus, 
Pyrus e Rubus. Outras plantas que soen estar presentes son Erica arborea e Frangula 
alnus, así como diferentes taxons lianoides (Tamus communis, Calystegia sepium, 
Lonicera periclymenum, Hedera helix, Clematis vitalba, Rubia peregrina, Smilax aspera).  
 
Os bosques higrófilos  dominados polo ameneiro (Alnus glutinosa) son os máis 
amplamente representados dentro dos territorios galaico-asturianos septentrionais. 
Adoptan unha disposición espacial formando estruturas liñais ou conformando masas 
máis espalladas pero de reducidas dimensións, características que os fan moi sensibles á 
actividade deforestadora humana. De feito, Rodríguez Guitián (2004) apunta que unha 
das causas da escaseza deste tipo de bosques no extremo occidental do subsector 
galaico setentrional é o elevado grao de alteración que presentan, nos casos nos que 
aínda se conservan, este tipo de bosques. Os amenedos caracterízanse por acadar tallas 
que oscilan entre os 8 e os 22 m de altura, aínda que o seu valor medio se atopa nos 
15,4 m. O grao de cobertura do estrato superior é, polo xeral alto, aínda que igualmente 
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variable. Neste nivel obsérvase un dominio claro do ameneiro así como a compañía 
practicamente constante de Salix atrocinerea. Outras árbores que aparecen con 
frecuencia nestes bosques son Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Laurus nobilis, 
Corylus avellana e Acer pseudoplatanus, sendo máis raras outras especies leñosas. 
Cabe salientar que río arriba, os amenedos riparios continúanse cos freixidos e cos 
abeledos riparios; estes bosques sitúanse ao longo dos tramos fluviais que polo seu 
menor caudal e pola morfoloxía e dinámica fluviais non permiten o establecemento e 
dominio dun dosel arbóreo de ameneiros, e polo tanto é o freixo, Fraxinus excelsior, nos 
tramos altos, ou a abeleira (Corylus avellana), nas cabeceiras, as especies dominantes 
no estrato superior. 
  
Na actualidade, cabe salientar que dentro do parque natural, unha parte importante da 
paisaxe arborizada está conformada por outras formacións arbóreas, en esencia 
eucaliptais e piñeirais de repoboación, implantadas fundamentalmente para a obtención 
de madeira en quendas curtas. Dende o punto de vista da conservación do medio natural, 
o seu valor é moi escaso, xa que non representan un bosque desenvolvido de forma 
natural, levando asociada unha acusada perda de biodiversidade no territorio (Rodríguez 
Guitián et al. 1997), ademais de ocupar áreas que deberían estar colonizadas por 
hábitats naturais.  
 
Matogueiras   

O parque tamén conta con zonas dominadas por matogueiras, aínda que, do mesmo 
xeito que cos bosques, cabe diferenciar aquelas formacións naturais, que constitúen 
hábitats de especies de interese para a conservación, (e que polo tanto posúen un alto 
valor de conservación), de certas comunidades arbustivas de carácter sinantrópico, e que 
polo tanto deben a súa aparición á actividade humana.  
 
Entre as comunidades arbustivas de carácter natural é necesario salientar as superficies 
abranguidas por matogueiras secas , que polo xeral forman orlas de extensión variable 
arredor das fragas, así como cobren importantes superficies nas ladeiras e cumios das 
pequenas serras que forman os límites externos do Parque Natural, sobre solos ben 
drenados. Estas formacións presentan aspecto e talla variable dado que están 
dominadas por diferentes especies de acordo coa variedade de situacións que amosan; 
deste xeito, nas umbrías prevalecen as uceiras de Erica arborea, mentres que nos 
solleiros é Erica australis a especie dominante formando matogueiras de alto porte. En 
ambos os dous casos, Ulex europaeus é unha especie moi frecuente e incluso 
codominante no estrato superior.  
 
Cando as ladeiras son moi rochosas, comezan a aparecer as representacións máis 
pioneiras, cun porte máis baixo, menor número de especies, e como especies 
dominantes aparecen Erica cinerea, Erica umbellata e Pterospartum tridentatum.  
 
No parque, a única unidade ambiental delimitada no grupo de unidades ambientais no 
que se engloban as matogueiras é a correspondente aos mosaicos de medios rochosos 
silíceos con formacións de matogueira e/ou vexetación herbácea existentes en áreas de 
media a baixa altitude (UA320). Esta unidade inclúe como tipo de hábitat arbustivo ao tipo 
Nat-2000 4030 Queirogais secos europeos, que constitúe un dos máis amplamente 
representados en Galicia. As formacións herbosas pioneiras dos medios rochosos 
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silíceos, que constitúen as etapas previas ao establecemento das formacións arbustivas, 
xogan un papel moi importante na conservación da biodiversidade, o cal, ponse de 
manifesto no feito de que constitúan o tipo prioritario Nat-2000 6220* Pseudoestepas de 
gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea. 
 
É tamén salientable a presenza de matogueiras húmidas  dentro do Parque Natural das 
Fragas do Eume, representadas por queirogais húmidos dominadas por Erica ciliaris e 
Erica mackaiana, acompañadas por Ulex gallii e U. europaeus. Estas comunidades 
albergan elevados valores de conservación, ocupando as posicións máis elevadas e 
pouco drenadas das vertentes sobre solos húmidos de tendencia turbosa e pH ácido en 
áreas chairas ou escasamente inclinadas, aparecendo en ocasións vencellados a 
pequenas superficies de turbeiras. Estes ecosistemas son sensibles ás perturbacións, e 
frecuentemente son alterados debido á súa transformación en prados ou empregados 
como pasteiros a dente, o que dá lugar a formacións das facies herbáceas destas 
comunidades arbustivas. As matogueiras húmidas en Galicia constitúen un tipo de hábitat 
prioritario, que aparece no anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro como o tipo 4020* 
Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix.  
 
No tocante ás formacións arbustivas favorecidas pola acción humana, son destacables as 
xesteiras , comunidades dominadas por especies do xénero Cytisus (C. striatus, C. 
scoparius, e en menor medida C. commutatus). A súa orixe é moi diversa, aínda que na 
maioría dos casos o factor común é que ocupan áreas que anteriormente albergaron 
cultivos agrícolas fertilizados de xeito tradicional (con estrume procedente das camas do 
gando que eran feitas a partir destas leguminosas), e que debido a razóns diversas 
(lumes que rompen o letargo dos bancos de sementes, eliminación da cuberta 
arborizada, abandono de terras de cultivo) poden establecerse e colonizar estas 
superficies, conformando as formacións que é posible apreciar na actualidade, e que se 
atopan moi próximas ás áreas de aproveitamento agrícola actual.  
 
Herbazais   

A vexetación de carácter herbáceo posúe unha escasa representatividade espacial 
dentro do ámbito do parque natural, aínda que se atopa totalmente espallada por toda a 
súa superficie. Deste xeito, as comunidades herbáceas naturais máis senlleiras poden 
atoparse vencelladas aos ecosistemas acuáticos, aos medios turfófilos, aos afloramentos 
rochosos e aos prados de sega.  
 
No primeiro dos casos, son relevantes as comunidades de hidrófitos  que se atopan 
ligadas aos cursos fluviais, entre as que aparecen as comunidades de helófitos 
radicantes (Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, Glyceria fluitans) e de plantas 
flotantes (Lemna minor). Nas beiras que se ven descubertas de auga durante a estiaxe 
medra unha vexetación de grandes herbas enraizadas como Oenanthe crocata, Iris 
pseudacorus ou Ranunculus repens. Debido á influencia do Encoro do Eume sobre o 
réxime hídrico, é posible o desenvolvemento de comunidades anuais nitrófilas que 
medran nas ribeiras do río Eume e nas colas do encoro sobre substratos limo-areosos en 
áreas onde se acumulan importantes cantidades de restos orgánicos.  
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As comunidades de turbeira  aparecen desenvolvidas sobre turba aceda (pH 3,5-4,5), e 
localízanse en áreas con dificultades de drenaxe (fondos de val, ladeiras asociadas a 
mananciais ou surxencias de auga, etc.). Trátase de hábitats complexos constituídos por 
un número elevado de comunidades vexetais que presentan unha densa cobertura e nas 
que os cárices, gramíneas e brións representan a proporción maioritaria das especies 
presentes. Nas partes máis húmidas e pequenas depresións dominan os brións 
(Sphagnum spp.) entre os que se intercalan diversas especies vasculares higrófilas 
(Eriophorum angustifolium, Arnica montana, Viola palustris, Eleocharis multicaulis, Molinia 
caerulea, Parnassia palustris, Narthecium ossifragum, Carex spp. etc.), mentres que cara 
aos bordos enriquécense en especies leñosas.  
 
As comunidades pioneiras  dos afloramentos rochosos silíceos compóñense 
fundamentalmente de formacións herbáceas pouco densas e de baixa talla dominadas 
por plantas graminoides e crasuláceas, xunto a algúns brións e liques. A pesares de que 
as especiais condicións ambientais que caracterizan a este tipo de vexetación non 
favorecen a integración dun número grande de especies vexetais nas comunidades que 
alberga, pódese establecer unha relación coa termicidade, de xeito que pode asociarse a 
este factor a presenza de Davallia canariensis, mentres que en rochedos umbrosos e moi 
húmidos xa poderían atoparse Hymenophyllum tunbrigense, Culcita macrocarpa ou 
Vandenboschia speciosa.  
 
Finalmente, hai que citar a presenza de pequenos prados  seminaturais aproveitados a 
sega ou dente, situados preferentemente nos fondos de val ou en áreas de elevada 
dispoñibilidade hídrica no solo, e mantidos en produción mediante unha profusa rede de 
canles de rego ou de drenaxe ("regos"). O nivel de encharcamento ou rego aplicado 
condiciona a súa composición florística, a cal componse de formacións herbáceas 
densas, de ata 80-100 cm de altura, dominadas por diversas especies de gramíneas 
(Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Cynosurus cristatus, Dactylis 
glomerata,Gaudinia fragilis, Holcus lanatus, Lolium perenne), leguminosas (Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Medicago sativa, Lotus pedunculatus) e outras plantas 
herbáceas pertencentes a diversas familias botánicas (Achillea millefolium, Bellis 
perennis, Cardamine pratensis, Linum bienne, Malva moschata, Plantago lanceolata, 
Ranunculus bulbosus). Estes estarían representados nas unidades correspondentes aos 
agrosistemas tradicionais nos que é posible identificar áreas herbáceas de carácter 
seminatural, cun grao de intervención humana variable, pero que constitúen tipos de 
hábitat do Anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro. Entre estes hai que/cómpre citar 
os tipos 6410 Prados con molinias sobre substratos calcarios, turbosos ou arxilolimosos 
(Molinion caeruleae), e o 6510 Prados de sega de baixa altitude. 

1.6.8.3 Flora e hábitats protexidos ou ameazados 

Os taxons protexidos de flora presentes nas Fragas do Eume acadan 26 especies, das 
que, a maior parte, atópanse incluídas nalgún dos listados de protección europeo, estatal 
ou autonómico. Destas, un total de 5 intégranse no Convenio de Berna, 11 nalgún dos 
anexos da Lei 42/2007, do 13 de decembro e 21 no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas (CGEA), 3 baixo a categoría de En perigo de Extinción e 18 catalogados 
como Vulnerables. Entre estes, predominan as criptógramas: liques, brións e fentos. 
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Desde un punto de vista da Lei 42/2007, do 13 de decembro, nas Fragas do Eume 
atópanse os fentos macaronésicoas, as 3 únicas especies de fentos galegos incluídos no 
seu Anexo II (e que tamén aparecen no Anexo IV): Culcita macrocarpa, Vandenboschia 
speciosa e Woodwardia radicans. A primeira considérase En Perigo de Extinción no 
CGEA, mentres que as outras dúas son consideradas como Vulnerables 

Tamén é relevante a presenza de liques catalogados como En Perigo de Extinción no 
CGEA Leptogium cochleatum e Pseudocyphellaria aurata, sendo o Eume a única cita 
desta ultima na España peninsular (Burgaz & Martínez, 1999). 

Outras especies incluídas no Anexo II son o endemismo Sphagnum pylaesii, e as 
especies de narcisos Narcissus asturiensis e N. cyclamineus (ambas as dúas incluídas 
tamén no Anexo IV). 

Especie  Berna  L42/2007  CGEA 
Arnica montana    V   
Cephalozia crassifolia      V 
Chiloscyphus fragrans      V 
Cladonia subgenus Cladina    V   
Cryphaea lamyana      V 
Culcita macrocarpa  I  II, IV  E 
Cyclodictyon laetevirens      V 
Dryopteris aemula      V 
Dryopteris guanchica      V 
Fontinalis squamosa      V 
Humenophyllum tumbrigense      V 
Lepidozia cupressina      V 
Leptogium cochleatum      E 
Metzgeria temperata      V 
Narcissus asturiensis    II, IV  V 
Narcissus bulbocodium    V   
Narcissus cyclamineus    II, IV  V 
Narcissus triandrus  I  II, IV   
Pseudocyphellaria aurata      E 
Radula holtii      V 
Ranunculus serpens      V 
Ruscus aculeatus    V   
Sphagnum pylaesii  I  II  V 
Telaranea nematodes      V 
Vandenboschia speciosa  I  II, IV  V 
Woodvardia radicans  I  II, IV  V 
Totais  26 

[Berna] Especies incluídas no Anexo I do Convenio de Berna  
[L42/2007] Especies incluídas nos Anexo II, IV ou V da Lei 42/2007, do 13 de decembro.  
[CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable 
  
Táboa 8.- Lista de especies vexetais recollidas nas normativas de protección europeas, nacionais e galegas 
para o territorio de Fragas do Eume 

O número de hábitats do Anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decemb ro,  inventariado na 
ZEC Fragas do Eume ascende a un total de 22 tipos, dos que 7 considéranse prioritarios 
(un 32%).  
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- No tocante ás formacións herbáceas húmidas, estas presentan hábitats ligados á 
presenza de auga no solo: o tipo prioritario Nat-2000 6230* Formacións herbáceas con 
Nardus, o tipo de interese comunitario Nat-2000 6410 Prados con Molinia e formacións 
herbáceas húmidas de megaforbios e o tipo Nat-2000 6430, Megaforbios éutrofos 
higrófilos das orlas de chairas. 
- Dentro do grupo de hábitats asociados a Augas correntes - tramos de cursos de auga 
con dinámica natural e seminatural nos que a calidade da auga non presenta alteracións 
significativas- inclúense as augas fluviais e a vexetación asociada aos leitos riparios:  Os 
tipos Nat-2000 3260, ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion 
fluitantis e de Callitricho-Batrachion e Nat-2000 3270 Ríos de ribeiras lamacentas con 
vexetación de Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p. 
- Entre as matogueiras higrófilas e medios turfófilos o tipo prioritario Nat-2000 4020* 
Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix e o tipo prioritario Nat-2000 
7110 * Turbeiras altas activas, ambos os dous vencellados aos complexos de turbeira-
queirogais húmidos dos cumios das estribacións montañosas que forman o límite oriental 
do parque.  Quedan englobadas nestas formacións os queirogais húmidos, e asociadas 
aos ecosistemas turfófilos, a presenza de pequenas charcas identificadas como o tipo de 
interese comunitario Nat-2000 3160 Lagos e charcas distróficos naturais, o cal é pouco 
frecuente no ámbito territorial galego. 
- As peculiaridades biolóxicas e ecolóxicas dos hábitats turfófilos, como o feito de 
albergar especies de seres vivos exclusivos e o seu declive acelerado, foron factores que 
levaron a incluír no anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, a práctica totalidade de 
tipoloxías de sistemas turfófilos existentes no continente europeo. En Galicia están 
representados un total de 5 tipos dentro da categoría de turbeiras acedas de esfagnos, 
dos cales dous son prioritarios (7110* Turbeiras altas activas e 7130* Turbeiras de 
cobertoira), mentres que o resto (7120 Turbeiras altas degradadas, 7140 Mires de 
transición e 7150 Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion) son 
considerados como de interese comunitario. Outro tipo de hábitat que é posible 
identificar, pero dentro do subgrupo Áreas lamacentas calcarias, é o tipo 7230 Turbeiras 
baixas alcalinas. Entre os hábitats vinculados aos ecosistemas de turbeira en Galicia é 
posible identificar dentro das etapas maduras áreas colonizadas por especies arbóreas, 
que constitúen un tipo de hábitat moi pouco estendido polo territorio e que está 
considerado prioritario: o tipo 91D0* Turbeiras boscosas. 
- Outros grupos ben representados neste espazo son o de hábitats rochosos e covas 
cada un deles con 4 tipos. Os tipos rochosos consideran por un lado, a inclusión dos 
depósitos rochosos e a vexetación desenvolvida sobre estes mediante o tipo 8130 
(Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos). As encostas rochosas con 
vexetación casmofítica inclúen, por unha banda, os tipos ligados ás rochas silíceas cos 
tipos 8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica e 8230 Rochedos 
silíceos con vexetación pioneira. Por outra parte, os afloramentos calcarios abranguen 
dous tipos de hábitat en función das formas que presentan: o tipo 8210 Encostas 
rochosas calcícolas con vexetación casmofítica e o tipo prioritario 8240* Pavimentos 
calcarios. As formacións calcarias presentan, con frecuencia, mananciais ou surxencias 
cársticas que dan lugar a unhas curiosas formacións de travertinos que constitúen un tipo 
de hábitat prioritario: o tipo 7220* Mananciais petrificantes con formación de «tuf» 
(Cratoneurion). As cavidades presentes nos medios rochosos, independentemente da 
súa natureza, forman un tipo de hábitat do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, 
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xa que constitúen un importante refuxio para diversas especies de fauna, entre as cales 
hai que destacar certos grupos de invertebrados ou o grupo dos quirópteros dentro dos 
mamíferos. O tipo correspondente ás covas é o tipo 8310 Covas non explotadas polo 
turismo. Entre os tipos rochosos contémplase por un lado a identificación dos depósitos 
rochosos e a súa vexetación desenvolvida mediante o tipo Nat-2000 8130 
Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos. As encostas rochosas con 
vexetación casmofítica inclúen os tipos ligados ás rochas silíceas Nat-2000 8220 
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica e Nat-2000 8230 Rochedos 
silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii.  

As cavidades presentes nos medios rochosos silíceos forman un tipo de hábitat do Anexo 
I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, xa que constitúen un importante refuxio para 
diversas especies de fauna, entre as que hai que destacar certos grupos de 
invertebrados ou o grupo dos quirópteros dentro dos mamíferos. O tipo correspondente 
ás covas é o tipo Nat-2000 8310 Covas non explotadas polo turismo. 

- Entre os bosques, destacamos a identificación do tipo prioritario Nat-2000 9180* 
Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion, hábitat de 
restrinxida presenza no territorio galego. Tamén son salientables as representacións do 
tipo prioritario Nat-2000 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), debido á importancia destes bosques como 
corredores ecolóxicos, así como polo excelente grao de conservación que presentan. 
Entre os tipos de hábitats boscosos albergados nas fragas, cómpre salientar a 
dominancia do tipo Nat-2000 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e 
Quercus pyrenaica, acompañado polos tipos prioritarios Nat-2000 9180* Bosques de 
encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion e Nat-2000 5230* Matogueiras 
arborescentes de Laurus nobilis. Ademais, os pequenos regatos que nacen e discorren 
polo interior das fragas presentan con frecuencia na súas marxes bosques de galería que 
se corresponden co tipo prioritario Nat-2000 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior.  
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Táboa 9.- Tipos de hábitats do Anexo I da Lei 42/2007 presentes no Parque Natural das Fragas do Eume. 
   

1.6.9 Fauna 

O grao de coñecemento actual sobre a fauna existente neste territorio é moi desigual 
segundo o grupo de que se trate. En termos xerais, os datos sobre distribución e ecoloxía 
da fauna de vertebrados superan moi amplamente os que se dispoñen para o conxunto 
dos invertebrados, para o que se carece mesmo dunha estimación fiable do número de 
especies presentes en España (Ramos et al. 2002). 
 
Os factores que inflúen na distribución da fauna en Galicia teñen que ver coa situación 
xeográfica do territorio, o clima, os tipos de solos, as características orográficas e a 
influencia humana na contorna (Castillejo Murillo et al. 2001). Ao igual que no resto de 
Galicia, a extensa e variada rede hidrográfica existente no Parque Natural das Fragas do 
Eume convértese no hábitat de numerosas especies piscícolas, así como de aves, 
anfibios e mamíferos, constituíndo un espazo natural de gran interese faunístico. Entre os 
principais valores poderíanse citar os mustélidos como a londra (Lutra lutra), as aves de 
río como o martiño peixeiro (Alcedo atthis) e os anfibios como a saramaganta ou píntega 
rabilonga (Chioglossa lusitanica) (Castillejo Murillo et al. 2001).  
 
En base ás distintas fontes bibliográficas existentes, este territorio proporciona refuxio a 
numerosas poboacións faunísticas de gran valor natural como consecuencia da 
interacción entre as características orográficas e as diversas comunidades vexetais 
presentes. Así, chéganse a contabilizar no territorio un total de 163 especies de 
vertebrados (peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos).  

Nat-2000  Hábitat do Anexo I da Lei 42/2007 (Abreviado) 

3160   Lagos e charcas distróficos naturais 
3260   Ríos dos pisos basal a montano  
3270   Ríos de ribeiras lamacentas (Chenopodion rubri p.p. e de Bidention p.p.) 
4020 �  Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix 
4030   Queirogais secos europeos 
5230 �  Matogueiras arborescentes de Laurus nobilis 
6220 �  Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea 
6230 �  Formacións herbáceas con Nardus 
6410   Prados con Molinia  
6430   Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas  
6510   Prados de sega de baixa altitude  
7110 �  Turbeiras altas activas 
7140   Mires de transición 
7150   Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion 
8130   Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos 
8220   Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica 
8230   Rochedos silíceos con vexetación pioneira  
8310   Covas non explotadas polo turismo  
9180 �  Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion 
91E0 �  Bosques aluviais 
9230   Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Q. pyrenaica 
9260   Soutos 
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1.6.9.1 Invertebrados 

A presenza de invertebrados non está moi documentada, aínda que diversos estudos 
realizados a nivel autonómico, citan unha diversidade de invertebrados de relativa 
importancia (Azpilicueta 2002, Eiroa 1988, González 1988, Lombardero 1996, Membiela 
1996). Entre as ordes inventariadas destaca a dos coleópteros, cun total de 20 especies 
para o territorio de estudo, seguido dos tricópteros e plecópteros.  
 

Orde  Familia  Nº especies 
     
Diptera  Tipulidae  4 
     

Coleoptera 
 Scolytidae  19 
 Lucanidae  1 

     

Odonata 
 Calopterygidae  1 
 Coenagrionidae  1 
 Gomphidae  1 

     

Plecoptera 

 Capniidae  2 
 Leuctridae  2 
 Nemouridae  3 
 Outros  2 

     

Trichoptera 

 Glossosomatidae  2 
 Philopotamidae  3 
 Rhyacophilidae  3 
 Outros  5 

Táboa 10.- Invertebrados presentes no territorio de Fragas do Eume (Fonte: Azpilicueta (2002), Eiroa (1988), 
González (1988), Collado & Martínez-Ansemil (1996), Lombardero (1996), Membiela (1996). 

1.6.9.2 Vertebrados  

Para a elaboración deste apartado utilizouse tanto información dispoñible a nivel galego 
como peninsular da área de estudio (S.G.H.N. 1995, Galán Regalado 1999, Hervella & 
Caballero 1999, Doadrio 2002, Palomo & Gisbert 2002, Pleguezuelos et al. 2002, Martí & 
del Moral 2003, Penas Patiño et al. 2004, CMA 2005). Mediante o emprego do índice de 
riqueza coméntase a diversidade de vertebrados resultante para a área de Fragas do 
Eume.  
 
A modo de resumo, no territorio do parque rexístrase a presenza de 4 especies de peixes 
continentais, 12 especies de anfibios, 10 de réptiles, 93 de aves (non incluídas as 
invernantes e estivais) e 44 mamíferos.  
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Territorio  Peixes  Anfibios Réptiles Aves (*) Mamíferos  Total  Fonte 
Fragas do 
Eume  4  12 10 93 44  159  1 

Galicia   27  15 24 198 63  300  1 
Alemaña  -  20 12 237 76  345  2 
Bélxica  -  17 8 180 58  263  2 
Dinamarca  -  14 5 185 43  247  2 
España  68  25 56 368 118  567  2 
Francia  -  32 32 267 93  424  2 
Grecia  -  15 51 244 95  339  2 
Holanda  -  16 7 187 55  265  2 
Irlanda  -  3 1 141 25  170  2 
Italia  -  34 40 254 90  418  2 
Luxemburgo  -  14 7 130 55  206  2 
Portugal  -  17 29 214 63  323  2 
Reino Unido  -  7 8 219 50  284  2 

Aves(*): Non inclúe aves invernantes e estivais.  
Total(**): no total de vertebrados exclúense os peixes continentais.  
Fontes: 1: SGHN (1995); Hervella & Caballero (1999); Doadrio et al (2001); Pleguezuelos et al (2002); Martí & del Moral 
(2003); Palomo & Gisbert (2002); Penas Patiño et al. (2004); CMA (2005) 2: MMA (1999).  

Táboa 11.- Riqueza de vertebrados en distintos territorios europeos. 

Os números totais das diferentes clases de vertebrados mostran unha grande diversidade 
faunística existente nas Fragas do Eume; destaca o grupo dos anfibios estando 
presentes no parque o 80% das especies presentes en Galicia e o grupo dos mamíferos 
que representan o 70% dos presentes en Galicia.  
 
Como motivos da elevada diversidade que se rexistra no Parque Natural das Fragas do 
Eume se poden sinalar factores como a situación do territorio, a variedade de situacións 
topográficas e a importancia do elemento humano na configuración da paisaxe. A 
comparación dos datos anteriores cos coñecidos para o resto de Galicia e outros 
territorios comunitarios, pon de manifesto a importancia do espazo, tanto no contexto 
galego como ibérico e europeo. As 159 especies de vertebrados (excluídos os peixes 
continentais) presentes no territorio obxecto de estudio representan arredor do 53% do 
total galego e o 28% do nacional. Tamén se observa, tendo en conta o indicado 
anteriormente, que as Fragas do Eume posúen unha diversidade similar á do resto de 
Galicia e superior á de países europeos como Dinamarca, Holanda, Irlanda e Reino 
Unido.  
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Riqueza de vertebrados (excluídos peixes)   

Territorio  Sp  Riqueza  Diversidade 

       
Fragas do Eume  159    59 

Galicia  300  1,89  67 

Alemaña  345  2,17  62 

Bélxica  263  1,65  59 

Dinamarca  247  1,55  53 

España  567  3,57  99 

Francia  424  2,67  74 

Grecia  339  2,13  79 

Holanda  265  1,67  57 

Irlanda  170  1,07  36 

Italia  418  2,63  76 

Luxemburgo  206  1,30  60 

Portugal  323  2,03  65 

Reino Unido  284  1,79  53 

Índice de riqueza: nº especies do territorio / nº especies totais das Fragas do Eume. Índice de diversidade: nº de especies 
do territorio / logaritmo da área. Fontes: MMA (1999); SGHN (1995); Hervella & Caballero (1999); Doadrio et al (2001); 
Pleguezuelos et al (2002); Marti & del Moral (2003); Palomo & Gisbert (2002); Penas Patiño et al. (2004); CMA (2005) 

Táboa 12. Riqueza e diversidade de vertebrados. 

 
Figura 15.- Existe un elevado contraste faunístico entre as repoboacións forestais e a masa forestal autóctona 
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1.6.9.3 Fauna  protexida ou ameazada  

Entre os animais, os grupos con maior contribución de especies de interese corresponde 
aos invertebrados, anfibios e réptiles, aves e mamíferos.  

Con respecto ao grupo de invertebrados nas Fragas do Eume existen taxóns de interese 
para a conservación, dos cales 7 atópanse incluídos no Anexo II da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, e entre eles, 3 atópanse  tamén no Anexo IV. Máis da metade inclúense no 
grupo dos moluscos (incluíndo bivalvos e gasterópodos), mentres que as especies 
restantes son artrópodos da clase dos insectos. 
 
A maior parte dos invertebrados de interese para a conservación das Fragas do Eume 
están vencellados aos cursos de augas correntes e ás fragas. 
 
Das 7 especies de interese comunitario arriba mencionadas, 6 atopan cobertura no 
Listado de Especies de Interese Especial (LESP) e 1 , Macromia splendens,  no Catálogo 
Español de Especies Ameazadas (CEEA) baixo a categoría de “En perigo de extinción”. 
No tocante ao Catálogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) inclúense na categoría 
de En perigo de extinción a Elona quimperiana e Margaritifera margaritifera, e na de 
Vulnerable a Geomalacus maculosus. A estas hai que engadir o bivalvo Unio pictorum, 
incluído como Vulnerable en Galicia. 
 
Entre os invertebrados de interese para a conservación da natureza, debido á súa 
inclusión en listados e disposicións legais de protección e de ameaza, presentes nas 
Fragas do Eume, están documentados un total de 8 taxóns en función da bibliografía 
existente (Rosas et al. 1992, Rolán et al. 1996, Ramos et al. 2001): os moluscos 
Margaritifera mararitifera, Geomalacus maculosus, Elona quimperiana (Castillejo Murillo 
et al. 2001) e Unio pictorum; os odonatos Macromia splendens e Coenagrion mercuriale; 
o lepidóptero Euphydryas aurinia e o coleóptero Lucanus cervus. Todos eles a excepción 
de Unio pictorum atópanse incluídos no Anexo II da Lei 42/2007, do 13 de decembro.  
 
É preciso sinalar entre as especies que non se atopan incluídas nalgunha das categorías 
de protección, ao coleóptero Carabus galicianus endemismo galego ligado a cursos 
fluviais de gran calidade de augas (Castillejo Murillo et al. 2001) e que atopa nas Fragas 
do Eume unha das mellores poboacións. Rosas et al. (1992) consideran que C. 
galicianus é unha especie que se debe protexer polo seu carácter endémico. Hai que 
destacar a presenza no Parque do raro lepidóptero Endromis versicolora (Arias López et 
al., 1996), de distribución local, na actualidade atópase en regresión pola desaparición 
gradual dos bidueirais e os especialistas recomendan a súa protección (Viéitez Cortizo & 
Rey Salgado, 2004).  
 
Fernández Vidal (1991) considera o territorio do curso medio e baixo do Eume unha área 
fundamental para a conservación das bolboretas diurnas ou ropalóceros, xunto con 
outros territorios como Xistral, Candán, Xurés, Ancares, Courel, Trevinca, e Queixa. 
Segundo este autor os bosques naturais do Parque albergan ata 65 especies de 
bolboretas diurnas.  
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Especie  Berna  L42/07  LESP e 

CEEA  
 CGEA 

Coenagrion mercuriale  II  II  LPE   

Elona quimperiana  II  II, IV  LPE  E 

Euphydryas aurinia  -  II  LPE   

Lucanus cervus  III  II  LPE   

Macromia splendens  II  II, IV  En  E 

Unio pictorum  -    LPE  V 

Margaritifera mararitifera  III  II,V  LPE  E 

Geomalacus maculosus  II  II, IV  LPE  V 

 [Berna] Especies incluídas no Anexo II ou III do Convenio de Berna. [L42/07] Especies incluídas nos Anexo II, IV ou V da 
Directiva Hábitat.  

[LESP e CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de 
Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LPE) e no Catálogo Español de Especies Ameazadas [En] En 
Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable.   

Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable  
 
Táboa 13.- Lista de especies de invertebrados recollidas nas normativas Europeas, Nacionais e Galegas para 
o territorio de Fragas do Eume.  
 
Respecto aos peixes , segundo Hervella & Caballero (1999), poboan as augas 
continentais galegas 27 especies piscícolas, das que 19 son autóctonas e 8 Introducidas. 
No territorio de estudo atópanse presentes as seguintes especies de peixes autóctonos: a 
anguía (Anguilla Anguilla), o peixe ou madrilla (Chondrostoma duriense), a troita e o reo 
(Salmo trutta subsp. fario e subsp. trutta), a vermella (Rutilus arcasii) e o espiñento 
(Gasterosteus aculeatus).  
 
Das especies presentes no Parque Natural das Fragas do Eume o chamado peixe ou 
madrilla (Chondrostroma duriense) e a vermella (Rutilus arcasii) atópanse incluídas no 
Anexo II da Lei 42/2007, do 13 de decembro e no Anexo II do Convenio de Berna; 
mentres que o espiñento (Gasterosteus aculeatus) atópase incluído na categoría de 
vulnerable no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.  
 
O peixe ou madrilla (Chondrostroma duriense), endemismo noroccidental ibérico, atopa 
as maiores ameazas na introdución de especies exóticas, na maioría piscívoras, e no 
deterioro do seu hábitat (realización de infraestruturas hidráulicas, contaminación por 
verquidos industriais, urbanos e agrícolas; e a extracción de auga e áridos).  
 
A vermella (Rutilus arcasii), endemismo Ibérico, mostra preferencia por augas de fluxo 
lento ou mesmo estancadas do curso medio ou baixo dos ríos. Habita tamén en encoros. 
Modificacións do seu hábitat poden alterar o equilibrio das súas poboacións, aínda 
insuficientemente coñecidas, a esto súmaselle a introdución de especies alóctonas, con 
maior interese dende o punto de vista da pesca deportiva, que poden competir pola área 
de distribución ou actuar como depredadores e confinar ou facer desaparecer as súas 
poboacións (Viétez Cortizo & Rey Salgado, 2004).  
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A poboación residente de espiñentos (Gasterosteus aculeatus) no tramo medio do río,  
atópase asociada ao Chamoselo. A principal ameaza que pende sobre a especie é o 
desecamento, degradación e transformación das zonas húmidas, onde manteñen as súas 
principais poboacións (Viéitez Cortizo & Rey Salgado, 2004).  
 
Existen referencias históricas da presenza de salmóns (Salmo salar) no río Eume e 
mesmo se consideraba a este curso fluvial como un dos mellores cauces salmoneiros de 
Galicia; non obstante dita especie desapareceu do río dende a construción da presa do 
Eume a mediados dos anos 50.  

         
Especie  Berna  L42/07  LESP e 

CEEA 
 CGEA 

         
Chondrostoma polylepis duriense  III  II  -  - 
Gasterosteus aculeatus  -  -  -  V 
Rutilus arcasii  III  II  -  - 

         
 TOTAIS  3         

[Berna] Especies incluídas no Anexo II ou III do Convenio de Berna. [L42/07] Especies incluídas nos Anexos II, IV ou V da 
Lei 42/2007, do 13 de decembro. [LESP e CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o 
desenvolvemento do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies 
Ameazadas [En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable. [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable.  

 
Táboa 14.- Lista de ictiofauna para o territorio de Fragas do Eume. 

 
A herpetofauna das Fragas do Eume inclúe 22 especies, todas elas autóctonas, que 
representan o 56% do total galego e o 27% das presentes no territorio nacional (MMA, 
1999). No Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LESP) atópanse 
tipificadas dezaseis especies de hérpetos (anfibios e réptiles). Entre eles destaca Chioglosa 
lusitánica, que figura ademais entre os anfibios ameazados a escala nacional, na categoría de 
“Vulnerable” do CEEA.  Pola súa parte, no Catálogo Galego de Especies Ameazadas(CGEA) 
atoparíanse presentes 9 especies consideradas Vulnerables. 

         
Anfibios               

         
Especie   Berna   D92/43  LESP 

e 
CEEA 

 CGEA 

         
Alytes obstetricans  II   IV   LPE  - 
Bufo bufo  III   -  -  - 
Bufo calamita  II  IV  LPE  - 
Chioglossa lusitanica  II   II,IV  Vu  V 
Discoglossus galganoi  II   II,IV  LPE  - 
Lissotriton boscai  III   -  LPE  V 
Lissotriton helveticus  III   -  LPE  - 
Rana iberica  II   IV   LPE  V 
Rana perezi  III   V   -  - 
Rana temporaria subsp. parvipalmata  III   V   LPE  V 
Salamandra salamandra  III   -  -  V 
Triturus marmoratus  III   IV   LPE  - 

 TOTAIS  12         
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Réptiles               

         
Especie   Berna   D92/43  LESP 

e 
CEEA 

 CGEA 

         
Anguis fragilis  III  -  LPE  V 
Chalcides striatus  III  -  LPE  - 
Coronella austriaca  II  IV  LPE  - 
Iberolacerta monticola  II  II,IV  LPE  V[4] 
Lacerta schreiberi  II  II,IV  LPE  - 
Natrix maura  III  -  LPE-  V - 
Natrix natrix  III  -  LPE  V 
Podarcis bocagei  III  -  -  - 
Timon lepidus  II  -  LPE  - 
Vipera seoanei  III  -  -  - 

         
 TOTAIS  10         

         
 [Berna] Especies incluídas no Anexo II ou III do Convenio de Berna. [D92/43] Especies incluídas nos Anexo II, IV ou V da 
Directiva Hábitat. [[LESP e CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento 
do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial [LPE]  e no Catálogo Español de Especies 
Ameazadas [En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable. [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. [V[4]] Poboacións de baixa altitude de A Coruña 

Táboa 15.- Lista de herpetofauna recollida nas normativas de protección europeas, estatal e 
galegas para o territorio de Fragas do Eume. 

 
No ámbito do Plan identifícanse 12 especies diferentes de anfibios, o que constitúe unha 
cifra importante a nivel rexional, tendo en conta que en toda Galicia citáronse unicamente 
15 especies e que a nosa comunidade non destaca por albergar grandes medios 
lacunares. Unha menor riqueza específica establécese para os réptiles, onde das 24 
especies recoñecidas en Galicia, 10 atópanse no Parque Natural das Fragas do Eume, o 
que equivale ao 42% do total.  
 
Das catro especies de hérpetos galegos incluídas no Anexo II da Directiva 92/43/CEE, 
dous son réptiles: o lagarto das silvas (Lacerta schreiberi) e a lagartixa da serra 
(Iberolacerta monticola). Por outra banda, ademais dos réptiles citados, no Anexo IV da 
Directiva Hábitat figura tamén a cobra lagarteira común (Coronella austriaca). Ademais 
das anteriores, o LESP considera o escáncer común (Anguis fragilis), o esgonzo 
(Chalcides striatus) e as cobras Natrix maura (cobra viperina) e Natrix natrix (cobra de 
colar) como especies obxecto de Especial Protección. 
 
Para o ámbito de estudo constatouse, dentro do grupo dos anfibios, a presenza de 3 
"limpafontes" (xen. Triturus e Lissotriton) citados no LESP. Dúas especies están incluídas 
no Anexo II da Directiva 92/43/CEE; a saramaganta (Chioglossa lusitanica), endemismo 
do noroeste ibérico que habita en pequenos cursos de auga limpa e corrente débil, e o 
sapiño pintoxo (Discoglossus galganoi), endemismo do oeste peninsular que pode 
aparecer nos prados húmidos das Fragas do Eume.  
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Figura 16.- A cobra viperina (Natrix maura), considerada de Interese Especial polo Catálogo 
Nacional de Especies Ameazadas e incluída no Anexo III do Convenio de Berna, é un dos 
representantes das especies de réptiles presentes no Parque Natural das Fragas do Eume. 

 
Un total de 120 especies de aves  viven temporal ou permanentemente nas Fragas do 
Eume, destas a maior parte, 93, son nidificantes. No parque nidifican o 47% das que o 
fan en Galicia (SGHN 1995, Martí & del Moral 2003, Penas Patiño et al. 2004). 
 
A importancia das aves no conxunto de especies de interese para a conservación é 
patente polos seguintes datos: 
 

- A escala comunitaria, entre as especies que figuran no  Anexo I da Directiva 
2009/147/CE dentro do Parque Natural atópanse 18 especies que gozan dunha 
protección estrita. Entre elas destaca a orde das falconiformes (ou rapaces 
diúrnas) que aparece representada por seis especies, entre as que destaca a 
tartaraña cincenta (Circus pygargus) e a gatafornela (Circus cyaneus). Atópanse 
tamén no parque natural 3 especies de paseriformes e 3 pertencentes á orde dos 
charadiformes (ou limnícolas). Destaca ademais a presenza de dúas especies da 
orde das estringiformes, especialmente o bufo real (Bubo bubo); así como as 
ordes das anseriformes, coraciformes, caprimulxiformes e ciconiformes, que 
aparecen representadas por unha soa especie.  

 
- A nivel estatal catalógase como “En Perigo de Extinción” o parrulo ferruxento 

(Aythya nyroca) e como “Vulnerables” a tartaraña cincenta (Circus pygargus). 
Segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas das especies presentes 
considérase en perigo de extinción a escribenta das canaveiras (Emberiza 
schoeniclus) e como vulnerables o bufo real (Bubo bubo), a tartaraña cincenta 
(Circus pygargus) e a gatafornela (Circus cyaneus).  
 

- 69 son as especies que están incluídas no Listado de Especies Silvestres en 
Réxime de Protección Especial (LESP).  
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Aves   
           

Especie   Bonn   Berna   D79/409  LESP e CEEA  CGEA 
           

Accipiter gentilis  II  II  -  LPE  - 
Accipiter nisus  II  II  -  LPE  - 
Acrocephalus arundinaceus  II  II  -  LPE  - 
Acrocephalus scirpaceus  II  II  -  LPE  - 
Aegithalos caudatus  -  III  -  LPE  - 
Alauda arvensis  -  III  II  -  - 
Alcedo atthis  -  II  I  LPE  - 
Alectoris rufa  -  III  II1,III1  -  - 
Anas Platyrhynchos  II  III  II1,III1  -  - 
Anthus pratensis  -  II  -  LPE  - 
Anthus trivialis  -  II  -  LPE  - 
Apus apus  -  III  -  LPE  - 
Asio flammeus  -  II  I  LPE  - 
Asio otus  -  II  -  LPE  - 
Athene noctua  -  II  -  LPE  - 
Aythya fuligula  II  III  II1,III2  -  - 
Aythya nyroca  I  III  I  En  - 
Bubo bubo  -  II  I  LPE  V 
Buteo buteo  II  II  -  LPE  - 
Caprimulgus europaeus  -  II  I  LPE  - 
   
[Bonn] Especies incluídas no Anexo I ou II da Convención de Bonn. [Berna ] Especies incluídas no Anexo II ou III do 
Convenio de Berna. [D79/409] Especies incluídas no Anexo I, II1, II2, III1 e III2 da Directiva Aves. [[LESP e CEEA] 
Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado de Especies 
Silvestres en Réxime de Protección Especial (LPE) e no Catálogo Español de Especies Ameazadas [En] En Perigo de 
Extinción. [Vu] Vulnerable.  [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas. [E] En Perigo de 
Extinción. [V] Vulnerable. [VR] Vulnerable poboacións nidificantes. 
 
Táboa 16.- Lista de aves recollida nas normativas de protección europeas, estatal e galega para o 
territorio de Fragas do Eume. 
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 Aves  
           

Especie  Bonn  Berna   D 147/2009  LESP e CEEA  CGEA 
           

Carduelis cannabina  -  II  -  -  - 
Carduelis carduelis  -  II  -  -  - 
Carduelis chloris  -  II  -  -  - 
Carduelis spinus  -  II  -  LPE  - 
Certhia brachydactyla  -  II  -  LPE  - 
Cettia cetti  II  II  -  LPE  - 
Chlidonias hybridus  -  II  I  LPE  - 
Ciconia ciconia  II  II  I  LPE  - 
Cinclus cinclus  -  II  -  LPE  - 
Circaetus gallicus  II  II  I  LPE  - 
Circus cyaneus  II  II  I  LPE  V 
Circus pygargus  II  II  I  Vu  V 
Cisticola juncidis  II  II  -  LPE  - 
Columba livia  -  III  II1  -  - 
Columba palumbus  -  -  II1,III1  -  - 
Corvus corax  -  III  -  -  - 
Corvus corone  -  -  II2  -  - 
Corvus monedula  -  -  II2  -  - 
Coturnix coturnix  II  III  II2  -  - 
Cuculus canorus  -  III  -  LPE  - 
Delichon urbica  -  II  -  LPE  - 
Dendrocopos major  -  II  -  LPE  - 
Emberiza cia  -  II  -  LPE  - 
Emberiza cirlus  -  II  -  LPE  - 
Emberiza citrinella  -  II  -  LPE  - 
Emberiza schoeniclus  -  II  -  LPE  E 
Erithacus rubecula  -  II  -  LPE  - 
Falco peregrinus  II  II  I  LPE  - 
Falco subbuteo  II  II  -  LPE  - 
Falco tinnunculus  II  II  -  LPE  - 
Fringilla coelebs  -  III  -  -  - 
Fringilla montifringilla  -  III  -  LPE  - 
Gallinago gallinago  II  III  II1,III2  -  E 
   
[Bonn] Especies incluídas no Anexo I ou II da Convención de Bonn. [Berna] Especies incluídas no Anexo II ou III do 
Convenio de Berna. [D147/2009] Especies incluídas nos Anexos da Directiva relativa á conservación das aves 
silvestres. [[LESP e CEEA ] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento 
do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial LPE e do Catálogo Español de Especies 
Ameazadas  []  [En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable.  [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de 
Especies Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. [VR] Vulnerable poboacións nidificantes. 

           
Táboa 17.- Lista de aves recollida nas normativas de protección europeas, estatal e galega para o 
territorio de Fragas do Eume. 
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Especie  Bonn   Berna   D 147/2009  LESP e CEEA  CGEA 

           
Garrulus glandarius  II  -  II  -  - 
Hippolais polyglotta  II  II  -  LPE  - 
Hirundo daurica  -  II  -  LPE  - 
Hirundo rustica  -  II  -  LPE  - 
Jynx torquilla  -  II  -  LPE  - 
Lanius collurio  -  II  I  LPE  - 
Lanius excubitor  -  II  -  -  - 
Larus canus  -  III  II  LPE  - 
Larus fuscus  -  -  II  -  - 
Locustella naevia  II  II  -  LPE  - 
Lullula arborea  -  III  I  LPE  - 
Lymnocryptes minimus  II  III  II1,III2  -  - 
Miliaria calandra  -  III  -  -  - 
Milvus migrans  II  II  I  LPE  - 
Monticola saxatilis  -  II  -  LPE  - 
Motacilla alba  -  II  -  LPE  - 
Motacilla cinerea  -  II  -  LPE  - 
Motacilla flava  -  II  -  LPE  - 
Numenius arquata  II  III  II  E  E 
Oenanthe oenanthe  -  II  -  LPE  - 
Oriolus oriolus  -  II  -  LPE  - 
Otus scops  -  II  -  LPE  - 
Parus ater  -  II  -  -  - 
Parus caeruleus  -  II  -  -  - 
Parus cristatus  -  II  -  -  - 
Parus major  -  II  -  LPE  - 
Passer montanus  -  III  -  -  - 
Pernis apivorus  II  II  I  LPE  - 
Phalacrocorax carbo  -  III  -  -  - 
Phoenicurus ochruros  -  II  -  LPE  - 
Phylloscopus bonelli  II  II  -  LPE  - 
Phylloscopus collybita  II  II  -  LPE  - 
Phylloscopus ibericus  II  II  -  LPE  - 

[Bonn] Especies incluídas no Anexo I ou II da Convención de Bonn. [Berna ] Especies incluídas no Anexo II ou III do 
Convenio de Berna. [D147/2009] Especies incluídas nos Anexos da Directiva relativa á conservación das aves 
silvestres. [[LESP e CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento 
do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial (LPE) e do Catálogo Español de Especies 
Ameazadas [En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable. [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. [VR] Vulnerable poboacións nidificantes. 

           
Táboa 18.- Lista de aves recollida nas normativas de protección europeas, estatal e galega para o 
territorio de Fragas do Eume. 
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Especie  Bonn   Berna   D 147/2009  LESP e CEEA  CGEA 
           

Pica pica  -  -  II2  -  - 
Picus viridis  -  II  -  LPE  - 
Prunella modularis  -  II  -  LPE  - 
Ptyonoprogne rupestris  -  II  -  LPE  - 
Pyrrhula pyrrhula  -  III  -  LPE  - 
Regulus ignicapilla  I  II  -  LPE  - 
Riparia riparia  -  II  -  LPE  - 
Saxicola torquata  -  II  -  LPE  - 
Scolopax rusticola  II  III  II1,III2  -  V 
Serinus serinus  -  II  -  -  - 
Sitta europaea  -  II  -  LPE  - 
Sterna albifrons  II  II  I  LPE  - 
Sterna paradisaea  II  II  I  LPE  - 
Streptopelia decaocto  -  III  II  -  - 
Streptopelia turtur  II  III  II2  -  - 
Strix aluco  -  II  -  LPE  - 
Sturnus unicolor  -  II  -  -  - 
Sturnus vulgaris  -  -  II2  -  - 
Sylvia atricapilla  II  II  -  LPE  - 
Sylvia borin  II  II  -  LPE  - 
Sylvia communis  II  II  -  LPE  - 
Sylvia melanocephala  II  II  -  LPE  - 
Sylvia undata  II  II  I  LPE  - 
Tachybaptus ruficollis  -  II  -  LPE  - 
Tringa ochropus  II  II  -  LPE  - 
Troglodytes troglodytes  -  II  -  LPE  - 
Turdus iliacus  -  III  II2  -  - 
Turdus merula  -  III  II  -  - 
Turdus philomelos  -  III  II2  -  - 
Turdus pilaris  -  III  II2  -  - 
Turdus viscivorus  -  III  II2  -  - 
Tyto alba  -  II  -  LPE  - 
Upupa epops  -  II  -  LPE  - 
Vanellus vanellus  II  III  II2  -  V 
           

 TOTAIS  120           

[Bonn] Especies incluídas no Anexo I ou II da Convención de Bonn. [Berna] Especies incluídas no Anexo II ou III do 
Convenio de Berna. . [D147/2009] Especies incluídas nos Anexos da Directiva relativa á conservación das aves 
silvestres. [[LESP e CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento 
do Listado de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas 
[En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable.  [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] Vulnerable. [VR] Vulnerable poboacións nidificantes. 

Táboa 19.- Lista de aves recollida nas normativas de protección europeas, estatal e galega para o 
territorio de Fragas do Eume. 
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O listado de mamíferos presentes no do Parque Natural consta de 44 especies, todas 
elas autóctonas, o que constitúe o 70% do total galego e sendo, polo tanto, unha das 
zonas de Galicia onde máis importancia ten esta Clase de vertebrados. Un total de 32 
especies de mamíferos atópanse incluídos nalgunha categoría de protección 
internacional, europea, nacional ou autonómica; 16 inclúense nalgún dos anexos da Lei 
42/2007, do 13 de decembro, entre as que destacamos a lontra (Lutra lutra), incluída no 
Anexo II do mesmo xeito que 4 quirópteros (Myotis emarginata, Myotis myotis, e e 
Rhinolophus ferrumequinum  Rhinolophus hipposideros). En canto ao Convenio de 
Berna, recóllense nos seus listados mamíferos que habitan no territorio obxecto de 
estudio ata sumar un total de 32 especies, o 51% do total; mentres que nos listados do 
Convenio de Bonn inclúense 10 especies presentes no territorio.  
 
Catro especies de mamíferos (Myotis myotis, M. Emarginata, Rhinolophus ferrumequinum 
e Rhinolophus hipposideros) están incluídas nos anexos II e IV da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro e consideradas como vulnerables tanto no CEEA coma no CGEA, mentres que 
outras dúas (Galemys pyrenaicus, Rhinolophus hipposideros) inclúense nos anexos II e 
IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro e tipificadas como vulnerables no CGEA e de 
protección especial no LESP. Finalmente, destaca a presenza de Lutra lutra (as súas 
poboacións atópanse incluídas no Anexo II da Lei 42/2007, do 13 de decembro e 
consideradas como de protección especial polo LESP) e a de Myotis mystacina, especie 
incluída no Anexo IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro e como Vulnerable no CGEA.  
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 Mamíferos  

           

Especie  Bonn  Berna   D92/43  
LESP 

e 
CEEA 

 CGEA 

           
Canis lupus  -  II  V  -  - 
Capreolus capreolus  -  III  -  -  - 
Crocidura russula  -  II  -  -  - 
Crocidura suaveolens  -  II  -  -  - 
Eliomys quercinus  -  III  -  -  - 
Eptesicus serotinus  II  II  IV  LPE  - 
Erinaceus europaeus  -  III  -  -  - 
Felis silvestris  -  II  IV  -  - 
Genetta genetta  -  III  V  -  - 
Glis glis  -  III  -  -  - 
Lutra lutra  -  II  II,IV  LPE  - 
Martes foina  -  III  -  -  - 
Martes martes  -  III  V  -  - 
Meles meles  -  III  -  -  - 
Mustela erminea  -  III  -  LPE  - 
Mustela nivalis  -  III  -  -  - 
Mustela putorius  -  III  V  -  - 
Myotis daubentonii  II  II  IV  LPE  - 
Myotis emarginatus    II  II  II,IV  Vu  V 
Myotis myotis  II  II  II,IV  Vu  V 
Myotis mystacina  II  II  IV  Vu  V 
Myotis nattereri  II  II  IV  LPE  - 
Neomys anomalus  -  III  -  -  - 
Neomys fodiens  -  III  -  -  - 
Pipistrellus pipistrellus  II  III  IV  LPE  - 
Plecotus auritus  II  II  IV  LPE  - 
Rhinolophus ferrumequinum  II  II  II,IV  Vu  V 
Rhinolophus hipposideros  II  II  II,IV  LPE  V 
Sciurus vulgaris  -  III  -  -  - 
Sorex coronatus  -  III  -  -  - 

Sorex granarius  -  III  -  -  - 
Sorex minutus  -  III  -  -  - 

        -   
 TOTAIS  32           

           

[Bonn] Especies incluídas no Anexo I ou II da Convención de Bonn. [Berna] Especies incluídas no Anexo II 
ou III do Convenio de Berna. [D92/43] Especies incluídas nos Anexo II, IV ou V da Directiva Hábitat. [[LESP e 
CEEA] Especies incluídas no Real Decreto 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento do Listado 
de Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial e do Catálogo Español de Especies Ameazadas 
[En] En Perigo de Extinción. [Vu] Vulnerable. [CGEA] Especies incluídas no Catálogo Galego de Especies 
Ameazadas. [E] En Perigo de Extinción. [V] 
           
Táboa 20.- Lista de mamíferos recollida nas normativas Europeas, Estatal e Galega para o 
territorio de Fragas do Eume. 
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1.6.10  Recursos cinexéticos e piscícolas 

1.6.10.1 Caza  

 
A continuación proporciónase a información sobre os terreos cinexéticos afectados polo 
parque, clasificados en función do réxime cinexético que lles é aplicable conforme á Lei 
13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia. Distínguense no parque 7 TECORES, 3 
zonas libres e 1 zona na que se prohibe o exercicio da caza.  

� Terreos sometidos a réxime especial.  
 
No parque hai  7 Terreos cinexeticamente ordeados (TECORES) nos cales, o exercicio 
da caza regúlase polo establecido nos correspondentes plans de ordenación cinexética 
aprobados por resolución da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. 
 
En canto ás especies aproveitadas, o xabarín (Sus scrofa), o corzo (Capreolus capreolus) 
e o cervo (Cervus elaphus) son as especies sobre as que se desenvolve o esforzo 
cinexético, sen prexuízo da adopción de medidas sobre outras como o raposo (Vulpes 
vulpes) asociadas ao control de danos. 
 

 
Táboa 21.- Relación de tecores do parque 

 

 

Relación de TECORES do parque  

Matrícula 
/Nome 

Titular 
Data 

aprobación 

Superficie 

(ha) 

Concellos 

afectados 
POC Caza Maior Caza Menor 

C-10.019 
Nosa Señora 
das Neves 

Sociedade de caza Nosa 

Señora das Neves 

30.05.2002 2.450 A Capela 2012-17 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello,perdiz 

rubia, raposo, 

lebre 

C-10036. 
Fraga 
Redonda  

Asociación de cazadores 

Fraga Redonda 

02.07.2002 3.820 As Pontes 2011-16 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello,perdiz 

rubia, raposo, 

lebre e faisán 

C-10.049  
Nosa Señora 
da Cela 

Sociedade de caza Virxe 

da Cela 

30.07.2007 8.092,5 Monfero 2012-17 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello,perdiz 

rubia, raposo, 

lebre 

C-10.110  
Cabanas 

Sociedade de caza e 

pesca O Castro 

30.05.2002 2.197 Cabanas 2011-16 Xabarín e  

corzo  

Coello,perdiz 

rubia, raposo, e 

faisán 

C-10.139 
Bermui-
Ribadeume 

Asociación de cazadores 

do Medio Eume 

20.11.2001 2.562 As Pontes 2011-16 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello, raposo. 

C-10.165 
Xabarín 

Sociedade de caza 

Xabarín 

30.05.2002 2.914 Pontedeume 2012-17 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello,perdiz 

rubia, raposo, 

lebre e faisán 

C-10.213 
Xestoso 

Sociedade de cazadores 

Xestoso 

23.06.2011 4.997,81 Monfero 2011-16 Xabarín, 

corzo e cervo 

Coello,perdiz 

rubia, raposo, 

lebre e faisán. 
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� Terreos cinexéticos sometidos a réxime común  

No interior do parque natural hai 3 zonas libres , nas cales o exercicio da caza regúlase 
polo establecido na resolución anual da Dirección Xeral de Conservación da Natureza 
pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os 
réximes especiais por especies durante a tempada de caza na que está en vigor, na 
actualidade Resolución do 12 de maio de 2014, DOG nº 99 do 26.05.2014.  

A continuación achégase información sobre estas zonas: 

Zona Libre  Concellos afectados  

C-09 Monfe ro 

C-10 Monfero  

LU-01 Xermade e Monfero  

Táboa 22.- Terreos sometidos a réxime común 
 

Na actualidade estase tramitando a redacción dos plans de ordenación cinexética destas 
zonas. 

� Zonas nas que está prohibido cazar. 

Na resolución do 12 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, 
pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os 
réximes especiais por especies durante a tempada 2014-2015, DOG nº 99 do 
26.05.2014, establécense por provincia, cales son as zonas nas que está prohibido cazar. 
Concretamente na superficie afectada polo parque natural “As Fragas do Eume”, 
declárase a “Estación cinexética de Cerqueiros ”, situada no concello de Monfero, como 
zona na que se prohibe o exercicio da caza (CO-19). 

1.6.10.2 Pesca fluvial  

As masas de auga do parque natural, clasificadas en función do réxime piscícola 
que lles é aplicable conforme á Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, son: 

• 1 couto de pesca,  

• 2 zonas vedadas,  

• 1 zona de réxime especial aplicable ao encoro e 

• 1 masa de auga de especial interese para a riqueza piscícola.  

O resto das augas están clasificadas como de aproveitamento libre. 

 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

61 de 157

 

� Acoutado.  

No tramo principal do río Eume existe 1 Couto de pesca de reo, no cal o exercicio desta 
actividade está suxeito a normas específicas reguladoras do aproveitamento piscícola.  

O aproveitamento ríxese polo establecido nos correspondentes plans de xestión piscícola 
aprobados por resolución da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Para pescar 
nel deberase estar en posesión dun permiso específico e os xoves expídense permisos 
de pesca sen morte. 

Táboa 23.- Couto de pesca 
 

En canto ás especies aproveitadas o reo (Salmo trutta trutta) e a troita (Salmo trutta fario)  
son as principais especies sobre as que se desenvolve o esforzo piscícola.  

 
Táboa 24.- Reos guiados no río Eume 

 

Houbo un punto de inflexión no ano 2008, caracterizado por un descenso no número de 
capturas, que se explica por mor dunha forte mortalidade rexistrada nese momento a 
consecuencia do aumento na acidez da auga provocado pola realización dunhas obras. 
Na actualidade as poboacións parecen estar recuperándose paulatinamente.   

� Masas de auga vedadas 

 Límite superior Límite inferior km 

 
Río Eume 

Presa do encoro do Eume 
(Monfero e As Pontes de 
García Rodríguez)  

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e 
Monfero), límite superior do couto de Ombre  

 
5,6 

Regato Frai Bermuz Ponte da Feira do Dez Desembocadura no río Eume 2,1 

Táboa 25.- Masa de auga vedadas 

Couto  Límite superior  Límite inferior  km 
 
Ombre 

 
Barreira de retida de 
Caaveiro (A Capela e 
Monfero) 

 
Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda 
(Pontedeume e Cabanas) 

 
7,7 

Reos guiados no río Eume 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

486 494 646 537 616 862 425 704 299 43 96 95 62 114 180 175 
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� Réxime especial de encoros con normativa específica  nos cales non se 
autoriza a pesca todo o ano  

O encoro do Eume encóntrase relacionado entre os encoros nos que non se autoriza a 
pesca durante todo o ano, e para os que se detalla a súa normativa específica no Anexo 
VI da ORDE do 16 de decembro de 2013 pola que se establecen as normas de pesca 
nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada de 2014 
e, anualmente, estarase ao que dispoña a norma do ano en curso.  En consecuencia, o 
encoro ten unha normativa específica no referente a número de canas, á pesca desde 
embarcación e ao tamaño mínimo da troita. 

A orde en curso permite a pesca desde embarcación desde a presa ata o límite superior, 
situado 100 m augas abaixo do punto onde rematan as augas correntes, tanto no curso 
principal como en todos os afluentes que verten ao encoro. Esta distancia aplicarase 
tanto en ambas as dúas beiras como, no caso de pesca desde embarcación, na propia 
masa de auga. 

 

1.6.11  Recursos culturais 

O patrimonio cultural da zona de influencia socioeconómica do Parque Natural das 
Fragas do Eume é abondoso e moi importante. Este feito levou á comarca do Eume a 
súa declaración de Sitio Histórico como parte do Patrimonio Histórico- Artístico do Estado 
español no ano 1971.  

As fragas son unha parte importante deste patrimonio cultural, xa que o bosque actual é o 
resultado dun longo proceso de intervención humana, de explotación dos recursos 
naturais sen levar consigo a súa destrución. Esta intervención reflíctese no tamaño e 
forma das árbores, na estrutura composicional do bosque e, moi especialmente, nos 
artefactos e construcións que aparecen integrados nel, entre os que quizais os máis 
salientables sexan as curripas, construcións xeralmente en pedra, feitas para gardar as 
castañas no propio souto, protexidas dos xabarís, de maneira que ao descompoñerse os 
ourizos facilitasen a recolleita do froito e mellorasen a súa capacidade de conservación 
(Vales, 1993).  

Mostra da interesante arquitectura popular da zona, pode sinalarse, entre outros, a 
multitude de pontes e muíños que acollen os ríos do territorio, moitos deles aínda hoxe en 
uso. Destacan tamén as construcións anexas ás vivendas, hórreos, fontes, pozos, 
lavadoiros... sendo sen dúbida os máis relevantes os hórreos, predominando os do tipo 
"Mahía", caracterizados por descansar en soleiras macizas onde asentan as cámaras. 
Tamén se destacan os de tipo “Cabanas”, similares aos de tipo Mahía pero con tellado de 
catro augas e sen cruces ou pináculos ornamentais (Soraluce Blond & Fernández 
Fernández, 1997).  

Pero ademais da arquitectura popular, na contorna do parque podemos atoparnos con 
mosteiros, como os de Monfero e Caaveiro, ou castelos como o dos Andrade, do cal só 
unha torre permanece como símbolo sobrevivente á rebelión irmandiña, a igrexa de 
Breamo, dun románico de gran fermosura e outras construcións de singular importancia.  
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O mosteiro de Caaveiro, único elemento dos citados anteriormente que se atopa dentro 
do parque, situado entre os ríos Sesín e Eume. Foi declarado ben de interese cultural do 
Patrimonio Histórico-Artístico do estado español con nome de ex-colexiata de Santa 
María de Caaveiro. Nos seus comezos, dependeu da Orde dos Benedictinos, para 
posteriormente pasar á de Santo Agostiño; aínda que non é posible asegurar con quen 
estivo relacionada a súa fundación, crese que foi fundado por San Rosendo no ano 936, 
aínda que xa existía con anterioridade, e que no 1135 foi refundado por Afonso VII e a 
súa muller dona Berenguela. No século XVIII perde o seu carácter de colexiata, o que 
precipita o remate da vida monacal a finais do mesmo século. Coa desamortización de 
Mendizábal, os bens do mosteiro pasan a mans particulares, polo que desaparecen 
rapidamente. A imaxe que ofrece o mosteiro na actualidade está formada por unha 
escalinata que dá acceso a un arco de entrada sobre o que se levanta a torre barroca con 
campás, do século XVIII, coa ábsida románica da igrexa á dereita. O tamaño da ábsida 
queda potenciado pola base sobre a que se ergue para salvar o desnivel, decorada con 
arcaturas dobres. O seu carácter orixinal románico mantense intacto, cos elementos 
clásicos como columnas encostadas, fiestras con arquivoltas e cornixa sobre canzorros. 
En conxunto a ornamentación de capiteis, arquivoltas e impostas son de realización moi 
sinxela. A maioría das edificacións típicas da orde que o habitaba, atópanse en 
condicións moi deficientes, ou desaparecidas. Son de destacar as dúas construcións 
subterráneas: a primeira delas está formada por tres estancias consecutivas, mentres 
que a segunda posúe unha disposición laberíntica e ignórase cal podería ser a súa 
función (Soraluce Blond & Fernández Fernández, 1997).  

No interior do Parque Natural das Fragas do Eume tamén se atopan outros edificios e 
construcións de interese histórico-artístico de menor entidade coma a igrexa parroquial e 
edificios anexos de Santa Olaia de Soaserra, a igrexa de San Pedro de Eume, a capela 
de Santo André, a Capela de San Xiao e San Miguel ou a capela de San Bartolomeu.  

 

 

Figura 17.- Imaxe actual e histórica do mosteiro de Caaveiro. 
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A Igrexa de Santa Olaia de Soaserra é de estilo barroco, planta rectangular cunha 
pequena capela apegada ao muro meridional. Dous arcos de medio punto delimitan, 
interiormente, os espazos correspondentes ao presbiterio e á pequena capela lateral. 
Neles atópanse cadanseus retablos de características barrocas. A ornamentación, moi 
sinxela, concéntrase na fachada principal que se organiza en tres planos, 
superpoñéndose no principal unha porta rectangular, un pequeno oco e, interrompendo a 
liña da cornixa, unha sobria espadana de dous ocos, á que se accede dende o interior 
por medio dunha escaleira (Soraluce Blond & Fernández Fernández, 1997).  
 
A capela de Santo André  é un edificio de planta rectangular e unha soa nave, 
constituídos a base de muros de carga compostos por cachotería. A súa ornamentación 
tanto interna como externa é sinxela e mesmo case inexistente o que fai desta pequena 
capela un dos exemplos máis representativos da arquitectura popular relixiosa da zona 
(Soraluce Blond & Fernández Fernández, 1997).  
 
A igrexa parroquial de San Pedro de Eume  dispón no seu exterior dun cemiterio no que 
destacan algunhas das lápidas por estar recubertas de moluscos.  
 
A escasos metros dos límites do Parque Natural localízase a igrexa parroquial de 
Santiago da Capela , do século XII e planta románica. Dela destaca a torre campanario á 
que se accede dende o exterior mediante unha escaleira de pedra, que torna de caracol 
no interior da torre. Do século XIII é a capela de Nosa Señora das Neves situada un 
pouco máis lonxe dos límites do Parque; esta é de orixe románica, planta rectangular 
dunha soa nave e unha torre engadida do século XIX de planta cadrada e campanario de 
catro arcos, coroado por unha cúpula de media laranxa. A penas a 800 metros dos límites 
do Parque atópase a igrexa parroquial de Santa María do Xestoso, de estilo barroco e 
planta rectangular.  
 
Máis lonxe do Parque Natural pero dentro da súa área de influencia atópanse outros 
monumentos de grande interese e importancia que foron declarados bens de interese 
cultural formando parte do Patrimonio Histórico-Artístico do estado español como o 
Mosteiro de Monfero, a igrexa de San Miguel de Breamo de orixe románica e o Castelo 
dos Andrade ou da Nogueirosa, do que tan só se conserva o torreón.  
 
O Mosteiro de Monfero , situado no concello do mesmo nome, a aproximadamente dous 
kilómetros dos límites do Parque Natural, constitúe un dos mellores exemplos da vida 
monacal en Galicia. Na actualidade o mosteiro atópase abandonado e en ruínas, agás a 
igrexa que aínda acolle os actos relixiosos. Sen embargo, este pode ser visitado polos 
turistas grazas a un Convenio firmado entre a Xunta de Galicia, o Concello de Monfero e 
o Arcebispado de Santiago. O mosteiro de Monfero foi fundado o ano 1135 baixo o 
reinado de Alfonso VIII, para despois pasar á Orden do Císter baixo a xurisdición dos 
monxes de Sobrado; foi derrubado en 1641-1643 e reedificado na segunda metade do 
século XVII; acabándose a mediados de febreiro de 1655 a obra da igrexa románica con 
fachada barroca que hoxe en día segue en pé. Consta dunha nave coa planta de cruz 
latina cunha gran bóveda octogonal de gran perfección de estilo e trazado no encontro da 
nave principal co cruceiro dunha cúpula barroca construída a comezos do século XVIII.  
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A igrexa de San Miguel de Breamo , do século XII, é considerada unha das igrexas 
románicas galegas máis equilibradas e harmoniosas (Cegarra, 1992). Con planta de cruz 
latina con tres ábsidas semicirculares, carece de elementos ornamentais, se 
exceptuamos unha cruz gravada no arco de descarga da porta setentrional. A fachada 
principal conta con catro contrafortes aos lados da porta e un rosetón. Conserva ademais 
unha estatua de San Miguel tamén de orixe románica.  
 
O Castelo dos Andrade  ou da Nogueirosa do que aínda se conserva a torre do 
homenaxe, álzase sobre o outeiro de Leboreiro, dominando todo o val de Pontedeume. 
Construíuno Fernán Pérez de Andrade no ano 1369, en terras que pertencían a granxa 
de Nogueirosa, propiedade dos monxes de Sobrado, o cal provocou grandes conflitos 
entre os frades e os señores de Pontedeume, rematando aqueles por ceder. A fortaleza é 
de reducidas dimensións pero é única en canto ao carácter defensivo ou de atalaia que 
ten. A torre é de planta cadrada, de dez metros de lado por vinte de alto; os muros teñen 
uns dous metros e medio de grosor. Na actualidade aínda se mantén en pé unha bóveda 
de cantería rematada por ameas e matacáns (Soraluce Blond & Fernández Fernández, 
1997).  
 
Por outra banda, hai que mencionar a gran profusión dos cruceiros  nas terras eumesas 
atopando nestas unha gran variedade de cruces de pedra, antigas e modernas, en bo 
estado de conservación nalgúns casos e abandonadas ou en ruínas noutros. Dentro dos 
límites do Parque localízanse varios cruceiros como o de San Pedro de Eume, 
posiblemente de finais do século XVII ou incluso do XVIII, con cruz de forma latina, de 
sección cuadrangular, con imaxes de Cristo crucificado e da Virxe, de talle moi rústico e 
sinxelo. Tamén é salientable o cruceiro de Lavandeira situado na parroquia de Soaserra. 
  
Nas proximidades do Parque Natural no concello de Monfero atópanse o cruceiro de 
Taboada, dun estilo moi tradicional das terras (cruz núa de figuras con extremos abertos 
en flor de catro pétalos e pousadoiro nos seus pés); o cruceiro de Queixeiro datado en 
1094 co pedestal e cruz completos e ben decorados, con detalles máis propios dos 
cruceiros lucenses que coruñeses; e o cruceiro situado á entrada do Mosteiro de 
Monfero, clásico e completo, de granito, e que sinala a portada principal do cenobio. 
Poida que o máis valioso dos exemplares da comarca se corresponda co que sinala o 
alto de Campolongo, situado no concello de Pontedeume, un dos máis antigos de toda 
Galicia. Destacan tamén os restos do cruceiro de San Pedro de Vilar, na parroquia de 
Andrade, e o cruceiro da Nogueirosa.  
 
Por outra banda, a cultura non se manifesta só nos bens materiais, senón que tamén o fai 
nos espirituais e lúdicos. Son interesantes as romarías que teñen lugar todos os anos en 
Breamo, en Caaveiro, en Monfero, e na ermida de San Xiao, en Lagares, nas aldeas do 
concello de Monfero que máis internamente se atopan incluídas nas fragas e no río. 
Outras festas están ligadas á funcionalidade do uso da terra, como é o caso do curro que 
se celebra no monte Forgoselo (Vales, 1993). Festas, hábitos culturais e lendas son 
nesta terra de moito interese.  
 
O Centro de Desenvolvemento Rural EuroEume ven de publicar un Programa de Posta 
en Valor do Espazo Temático Patrimonial “Castelos e  Mosteiros de Eume-Xuvia” . 
Os obxectivos xenéricos do devandito proxecto son promover o uso público e facilitar a 
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accesibilidade ao patrimonio cultural, crear unha imaxe de cada contorna con perfiles ben 
definidos, facilitar a comprensión dos valores e mensaxes de todo o patrimonio que cada 
espazo encerra e mellorar a calidade da experiencia patrimonial. Os espazos incluídos 
neste Espazo Temático Patrimonial son os castelos de Leboreiro, Moeche, Narahío, o 
torreón de Pontedeume e os mosteiros de Caaveiro e Monfero. Para alcanzar estes 
obxectivos no programa de posta en valor, plantéxase conservar e, no seu caso, 
rehabilitar, os recursos patrimoniais, investigar os  seus valores culturais, ordear os 
espazos en función do seu valor patrimonial, dotar de elementos interpretativos a cada un 
dos recursos e dotar ao conxunto dun órgano de xestión. 
  
Segundo o programa de posta en valor do ETP “Castelos e Mosteiros de Eume-Xuvia”, o 
mosteiro de Caaveiro sufriu recentemente varios períodos de obras de rehabilitación 
precedentes á súa musealización por parte da Deputación Provincial da Coruña, aínda 
que está pendente de resolver a fórmula da súa xestión. Segundo datos dunha enquisa 
realizada por EuroEume, o mosteiro de Caaveiro é, dos espazos analizados, o que recibe 
un maior número de visitas (en torno a unhas 19.000 persoas nos meses de xullo e 
agosto) configurando a porta de entrada principal do fluxo turístico da Comarca. O 
programa de posta en valor do ETP “Castelos e Mosteiros de Eume-Xuvia” propón a 
musealización deste espazo sen definila. 
 

1.6.12  Uso público 

Dende a súa creación no ano 1997, o Parque Natural das Fragas do Eume é un dos 
parques naturais de Galicia que reciben un maior número de visitas ao longo do ano.   
 
Dende finais do ano 2010 e durante o ano 2011, tivo lugar un proceso participativo cos 
axentes sociais dos termos municipais nos que se sitúa o parque natural, para a 
elaboración da Carta Europea de Turismo Sostible, a través da Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza co apoio do Grupo de desenvolvemento rural Asociación 
Euroeume. 
 
Tras diversas reunións cos diferentes axentes sociais da comarca, realizouse un 
diagnóstico da situación inicial, así como unha estratexia e un plan de acción, que foron 
remitidos á federación EUROPARC (agrupación de espazos protexidos a nivel europeo), 
responsable de outorgar a Carta. 
 
A Carta ten como obxectivo promover o desenvolvemento do turismo de forma sostible 
nos espazos protexidos e así mellorar condicións socioeconómicas da poboación local. O 
proceso acadou o seu obxectivo e finalmente no ano 2012 foi concedida a Carta Europea 
de Turismo Sostible ao Parque Natural da Fragas do Eume, sendo o segundo parque 
natural de Galicia en obter o documento. 
 
Deste xeito, establécese un compromiso voluntario durante o período 2012-2016, a 
través dunha estratexia e dun plan de acción, nas que as accións a desenvolver están 
ligadas ao PRUX. 
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Entre as instalacións do Parque Natural de Fragas do Eume, hai que sinalar que posúe 
unha oficina en Esteiro (Pontedeume), un Centro de Interpretación e sede principal, 
adaptado para discapacitados, no Portal de Caaveiro (Pontedeume) que serve como 
punto de información ao público e que conta con material divulgativo e paneis 
interpretativos. Tan só neste centro rexistrouse, no ano 2013, unha afluencia de 21.000 
persoas, o cal constituía o 38% das visitas totais realizadas nese ano aos centro de 
visitantes da Rede de Parques Naturais de Galicia, converténdose no centro de recepción 
que albergou un maior número de persoas para ese período. Tamén existen un Centro de  
visitantes e dous edificios con función de refuxio en Monfero e, outro centro na Capela, 
aínda que neste caso de titularidade municipal.  
 
Un número importante de persoas (24.359) fixo uso do transporte colectivo gratuíto que 
funciona no período vacacional de Semana Santa e nos meses de verán, xa que o 
Parque Natural restrinxe o paso de vehículos particulares nestas datas. A Deputación da 
Coruña pón a disposición dos visitantes do Mosteiro de Caaveiro un servizo de visitas 
guiadas durante a época estival. 
 
Existen diversas áreas recreativas que se detallan a continuación, 
 
Dentro do límite do parque: 

1. Miradoiro Monte Pendella  (O Val de Xestoso, Monfero). Miradoiro situado nas 
inmediacións do monte Pendella, a 712 m de altitude.  

2. Área recreativa Fragas do Eume  (Ombre, Pontedeume). Área de recreo situada nunha 
contorna forestal, nas inmediacións do río eume.  

3. Mirador de Caaveiro  (A Capela). Miradoiro situado nunha contorna forestal e fluvial, nas 
inmediacións do río Eume e o mosteiro de San Xoán de Caaveiro (século XII).  

4. Mirador de Teixido  (A Capela). Dende o miradoiro pódense observar o canón do Eume, o 
encaixamento do río e o encoro da Capela.  

Outras áreas de recreo situadas na contorna inmediata e xestionadas polo Concello: 
5. Área recreativa Carballeira do Dez  (O Val de Xestoso, Monfero). Área de recreo situada 

nunha contorna forestal e fluvial, nas inmediacións do río Frai Bermuz.  
6. Área recreativa Fonte da Virxe  (A Capela). Área de recreo situada nunha contorna 

forestal, contén unha fonte antiga, bo equipamento en harmonía co medio natural. 
Equipada con xogos infantís.  

7. Área recreativa Os Picos  (A Capela). Área recreativa situada nunha contorna forestal, 
nun espazo natural de singulares características ecolóxicas. Bo equipamento, xogos 
infantís. 

 
Tamén se contabilizan ata 7 itinerarios sinalizados que suman uns  50 km de lonxitude (o 
17% dos sendeiros sinalizados da Rede de Parques Naturais de Galicia) e que se 
enumeran a continación; 
 

• Camiño dos Encomendeiros (Pontedeume, Monfero, A Capela e Cabanas). 
• Camiño da Ventureira (Monfero, A Capela) 
• Camiño da Pasa da Vella (Monfero) 
• Camiño dos cumios de Sanguiñedo (Monfero) 
• Camiño dos Cerqueiros (Monfero) 
• Camiño en bicicleta de Pena Fesa (Monfero) 
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Do mesmo xeito, cóntase con visitas guiadas durante todo o ano ao Parque Natural, 
integradas nun programa de educación ambiental deseñado pola Xunta de Galicia para 
que a sociedade poida coñecer e gozar do patrimonio natural galego e en concreto, dos 
valores albergados na Rede de Parques Naturais de Galicia, ademais de comprender a 
necesidade da súa conservación.  
 
En canto á sinalización, existen 44 paneis informativos con mapa e 17 paneis temáticos 
de flora e fauna e 29 balizas de trazado. 
 

  
Figura 18.- Centro de recepción de visitantes en Ombre. 

 
Figura 19- Sinalización dos sendeiros no Parque Natural 

 

 
Ás labores de atención ao público e educación ambiental súmanse as actividades de 
investigación realizadas no ámbito do Parque Natural das Fragas do Eume, entre as que 
destacan proxectos de investigación levados a cabo por expertos en diferentes 
disciplinas, a publicación das guías da flora ou da rede de sendas do parque natural.  
 

 
Figura 20.-Guías da flora e da rede de sendas do Parque Natural das Fragas do Eume. 
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1.6.13 Medio Socioeconómico e usos do solo 

Neste apartado realízase un diagnóstico ou contextualización dos diferentes usos e 
aproveitamentos levados a cabo na actualidade no territorio do Parque Natural das 
Fragas do Eume e elabórase tamén unha previsión futura a partir das tendencias que na 
actualidade poden apreciarse no territorio.  

A distribución territorial dos usos do solo  dentro do territorio incluído no Parque 
responde, por unha parte ao resultado da interacción de factores climáticos, edáficos, 
topográficos, etc., e por outra banda á acción humana, chegando a ser este factor moito 
máis determinante que os estritamente vencellados coas condicións do medio.  

Empregando como base o concepto bioxeográfico de hábitat e as principais clasificacións 
empregadas en Europa (Corine Biotopes, Corine Land Cover, Eunis Habitat), procedeuse 
a estruturar unha clasificación de unidades ambientais homoxéneas, aplicable ao 
conxunto do territorio e orientada á valoración dos compoñentes clave para a 
biodiversidade tendo en conta os usos do solo e aos proveitamentos derivados das 
distintas actividades humanas. 
 
 Unidades ambientais. 

       

UA  Designación abreviada da unidade ambiental  Superficie  % 
       

UA220  Augas correntes  86,93 ha  1,0 % 
       

UA260  Bosques húmidos  18,20 ha  0,2 % 
UA270  Matogueiras húmidas continentais  484,66 ha  5,3 % 

       

UA320  Matogueiras e medios rochosos silíceos  2.010,52 ha  22,0 % 
       

UA411  Grandes superficies de bosques antigos  2.368,95 ha  26,0 % 
UA420  Bosques de carballos caducifolios  336,07 ha  3,7 % 
UA425  Bosques case naturais de Castanea sativa  137,62 ha  1,5 % 

       

UA530  Mosaico rural con campos sen sebes  450,61 ha  4,9 % 
UA531  Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbustivas  636,62 ha  7,0 % 
UA550  Pequenos humidais case naturais de uso extensivo  29,70 ha  0,3 % 

       

UA630  Piñeirais  838,74 ha  9,2 % 
UA631  Eucaliptais  1.217,07 ha  13,3 % 
UA699  Formacións de especies invasoras  0,19 ha  < 0,1 % 

       

UA710  Grandes encoros  411,72 ha  4,5 % 
       

UA810  Núcleos de poboación  45,88 ha  0,5 % 
UA820  Construcións de uso agrícola, forestal e de acuicultura  2,45 ha  < 0,1 % 
UA830  Construcións de uso industrial ou comercial  0,15 ha  < 0,1 % 
UA850  Áreas de uso deportivo, recreativo ou equipamentos  0,56 ha  < 0,1 % 
UA860  Explotacións mineiras  3,56 ha  < 0,1 % 
UA890  Áreas perturbadas temporalmente  1,88 ha  < 0,1 % 

       

UA910  Vías terrestres de comunicación  35,01 ha  0,4 % 
UA920  Liñas de abastecemento de enerxía  6,96 ha  0,1 % 
UA930  Infraestruturas de abastecemento e xestión de auga  1,59 ha  < 0,1 % 

       

Táboa 26. Listado, superficies ocupadas e porcentaxe das unidades ambientais 
presentes no Parque Natural das Fragas do Eume. 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

70 de 157

 

 
Deste xeito, cabe salientar que case unha terceira parte do Parque Natural está ocupada 
por formacións de carácter arbóreo, destacando a UA411 Grandes superficies de 
bosques antigos, cun 26% do total do espazo (case 2.400 ha), constituíndo a unidade 
ambiental de maior representatividade espacial.  
 
A seguinte unidade en orde de importancia segundo a superficie ocupada é a UA320 
Matogueiras e medios rochosos silíceos (comprende aquelas zonas nas que a cobertura 
das formacións arbustivas non é dominante, formando mosaicos coas zonas de 
afloramentos e pendentes rochosas) que ocupa unha superficie de máis de 2.000 ha, é 
dicir, o 22 % do Espazo Natural. Tamén é salientable a superficie ocupada pola UA270 
Matogueiras húmidas continentais, que albergan hábitats e especies de importante 
interese, e que abrangue unha superficie de case 500 ha, o que supón algo máis do 5% 
do Parque Natural das Fragas do Eume.  
 
Tamén existe unha importante representación do grupo UA500 Paisaxe rural tradicional, 
posto que inclúe máis de 1.000 ha (máis do 12% do espazo) entre todas as tipoloxías de 
mosaicos agrícolas diferenciados (UA530, UA531, UA550). No tocante ao medio rural 
transformado durante o século XX, neste escenario a transformación da paisaxe e a 
introdución de especies exóticas orixinan unha perda de naturalidade do medio e dos 
valores de conservación da biodiversidade. Dentro deste grupo atoparíanse os piñeirais 
procedentes de repoboacións artificiais (UA630), que ocupan una área de máis de 800 
ha, así como os eucaliptais (UA631) que abranguen máis de 1.200 ha (13% do ámbito).  
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Figura 21.- Mapa de unidades ambientais do Parque Natural das Fragas do Eume. 
 
 
Tanto o territorio como a poboación de Galicia presentan un carácter marcadamente 
rural, definido por ter a poboación extremadamente dispersa e con unha alta taxa de 
ocupación agraria:  
 

• De acordo coa metodoloxía da OCDE, adoptada pola Comisión Europea en 
relación co programa de desenvolvemento rural 2007-2013, Galicia quedou 
clasificada como Rexión Significativamente Rural , xa que o 34,87% da súa 
poboación vive en municipios rurais (menos de 150 hab/km2), concellos que 
ocupan o 88,14% do territorio.  

 
• En canto á dinámica poboacional, a zona de influencia está caracterizada por un 

descenso importante da poboación que no periodo 2006-2013 chega a ser a ser 
do 6%.  

 
Na táboa seguinte indícanse as principais variables demográficas dos municipios da área 
de influencia do parque: 
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 Poboación Densidade 

hab./km
2
 

Idade 

media 

Saldo 

vexetativo 

Alumnos no ensino non 

universitario 

Idade media á 

maternidade 

Cabanas 3.287 108,48 47,1 -40 175 32,4 

A Capela 1.366 23,55 50,1 -15 91 33,6 

Monfero 2.109 12,28 52,9 -27 164 29,7 

As Pontes 10.564 42,36 45,7 -57 1.239 33,4 

Pontedeume 8.213 280,31 45,6 -38 1.659 31,0 

Táboa 27. Principais variables demográficas dos municipios da área de influencia do Parque Natural das 
Fragas do Eume (elaboración propia a partir dos datos do IGE. Ano 2013). 

É necesario destacar a importancia que cobra o grao de envellecemento da poboación en 
Galicia, situándose a poboación de máis de 65 anos nun 21,26%, porcentaxe moi 
superior á media estatal (16,62 %). Esta tendencia aínda é máis acentuada na comarca 
do Eume onde, no ano 2011 esta taxa acadaba un 22,96%. O baixo índice de reemprazo 
condiciona de xeito importante o desenvolvemento futuro, xa que o relevo xeracional se 
ve afectado e supón dificultades para a introdución de novos proxectos e innovacións 
técnicas. 
 
O intenso proceso de desaparición das explotacións e de destrución do emprego no 
sector agrario, están estreitamente relacionados coa evolución nos últimos anos das 
zonas rurais en Galicia. A comunidade galega enfróntase ao reto de intentar combinar 
unha distribución da poboación e da actividade e actuar decididamente para corrixir o 
desequilibrio interno existente. 
 
Despois da aprobación do Plan de Reequilibrio Territorial de Galicia, co obxectivo de 
impulsar o desenvolvemento económico equilibrado e sostido de Galicia, refórzase a 
cohesión socio-territorial para corrixir os desequilibrios internos a partires dun proceso de 
dinamización económica, planificación e coordinación das actuacións das 
Administracións públicas en infraestruturas, apoio aos sectores produtivos e 
equipamentos. 
 
A actividade económica na área de influencia socioeconómica do parque natural está 
centrada nos sectores agrario, industrial e de servizos, en importancia correlativa 
crecente se se considera o conxunto de habitantes de cinco municipios. No ano 2001 a 
poboación activa era maioritariamente masculina e con taxas municipais que variaban 
entre o 32% e o 37% das mulleres e entre o 53% e o 61% dos homes en idade de 
traballar.  Por separado, A Capela diversifica o seu emprego nos servizos, a industria e a 
construción, As Pontes resulta ser substancialmente industrial, en Cabanas e 
Pontedeume a poboación está maioritariamente ocupada nos servizos ofrecidos ao 
turismo e só Monfero basea a súa economía na actividade agropecuaria.  
 

1.6.13.1 Sector primario 

O sector agrario sufriu unha importante redución desde hai dúas décadas, provocada por 
varios factores, entre os que cabe destacar, o envellecemento da poboación e polo tanto 
dos propietarios das explotacións (a idade media supera os 55 anos), o abandono desta 
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actividade por parte dos mozos (perda da substitución xeracional e o reducido tamaño 
das explotacións (excesiva parcelación), que fan complicada a súa viabilidade produtiva.  
 
Na área de influencia podemos observar importantes diferenzas con respecto á 
ocupación no sector primario. O carácter eminentemente industrial do termo municipal de 
As Pontes levou consigo un descenso das actividades agrícolas e gandeiras en todo o 
seu territorio. O termo municipal de Monfero, posúe unha estrutura principalmente rural e 
basea a súa economía no sector agropecuario de carácter primario. Con respecto ao 
sector gandeiro, Monfero posúe o maior número de explotacións de gando bovino da 
comarca, cun total de 285 granxas (IGE 2012), destinadas principalmente á produción 
láctea. Segundo comparación de datos dos dous últimos censos agrarios, no termo 
municipal de Cabanas reduciuse o número de explotacións e a súa superficie. Se 
atendemos ao número de explotacións segundo a súa superficie, pódese apreciar como a 
porcentaxe de explotacións cunha superficie inferior ás 5 ha é maior que a 
correspondente á provincia, ocorrendo o mesmo coa Superficie Agraria Utilizada. O 
sector primario non é representativo dentro do termo municipal de Pontedeume, ao posuír 
unha reducida superficie de labradío e escasa importancia da gandaría e das parcelas 
dedicadas a pastos e cultivos forraxeiros.  
 
De media, o 9% das persoas activas están ocupadas na gandaría, a agricultura, a 
produción de madeira. Hai, non obstante, variacións moi acusadas en concellos como o 
de Monfero no que o 46% dedícase a estas actividades. 
 
As explotacións agrarias son moi pequenas, con 2/3 delas menos extensas de cinco 
hectáreas e apenas unha de cada dez dispón de máis de vinte hectáreas. A isto 
engádese a notable descontinuidade das parcelas que forman parte delas, co cal cada 
explotación está moi fragmentada. As explotacións presentan características comúns 
coas do resto da bisbarra, predominando os agrosistemas de carácter tradicional, 
marcados pola compenetración da produción agrícola, gandeira e forestal, cunha baixa 
intensidade na adopción de procesos industriais. A produción agrícola está centrada no 
cultivo de herba, cereais e pequenas parcelas para a produción de patacas e especies 
hortícolas. Entre a produción cárnica, destacan as explotacións estabuladas de bovinos 
destinados á comercialización de leite e a porcina. Existe tamén gandaría semi-
estabulada, para beneficio cárnico, cun importante número de reses equina, e en menor 
medida, de ovellas e cabras.  
 
A tendencia que se observa no sector agrogandeiro é unha diminución significativa do 
número de explotacións, pasando a ser unha actividade complementaria para a 
economía familiar. 
 
Con respecto á superficie forestal, esta supón na comarca do Eume un 61,5% do total da 
superficie agraria, valores acordes cos que se atopan no total da Comunidade. O 
monocultivo do eucalipto incrementou considerablemente os beneficios obtidos polos 
propietarios dos montes, ao ser unha zona de gran produtividade desta especie. 
 
A optimización dos recursos forestais estará relacionada cunha boa xestión dos montes, 
respectando os sistemas naturais existentes e mellorando o aproveitamento, con 
especies que enriquezan os solos da área de influenza, naqueles lugares nos que o 
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aproveitamento do monte sexa baixo ou nulo para os propietarios cunha boa información 
e formación de actuacións que se poden levar a cabo, proxectos técnicos e inversión 
necesaria. 
 
 

 

 

 

 
 
Figura 22.- O fomento dos agrosistemas tradicionais é unha das pautas de futuro máis interesantes para o 
sector primario do ámbito territorial do Parque Natural das Fragas do Eume. 
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1.6.13.2 Sector secundario 

A ocupación no sector secundario é moi reducida en Monfero e atópase entre o 35% e o 
40% en A Capela, Cabanas e Pontedeume. Destaca As Pontes de García Rodríguez 
como o municipio con máis poboación ocupada na industria e a construción, un 50% en 
2001, onde se centraba no emprego xerado pola planta termoeléctrica e a súa área 
mineira asociada (ambas as dúas fóra do espazo protexido) e as explotacións 
hidroeléctricas do Eume, varias das cales atópanse no interior do parque natural. En 
cambio, no conxunto dos cinco termos municipais, apenas catro de cada dez persoas 
traballaba na produción industrial. Pola súa incesante demanda, pode prognosticarse un 
mantemento da maioría da actividade baseada na xeración de electricidade; pola contra, 
a extracción de lignito foi definitivamente abandonada para dar paso a combustible 
importado. Debido ao seu forte impacto ambiental, non é esta unha economía a impulsar 
dende a Administración do espazo protexido, pero si cabe alentar un avance na 
corrección das distorsións paisaxísticas causadas polas infraestruturas de produción e as 
obras asociadas que poderían contribuír a dinamizar este sector, polo menos 
temporalmente.  
 
Respecto da industria no sector forestal, segundo consta no informe do Instituto Galego 
de Estatística “Análise da cadea forestal e madeireira de Galicia (IGE, Marzo 2013) o 
papel desta industria para as economías locais é relevante ao representar o 30% das 
empresas asentadas en 52 concellos de áreas rurais.  Neste senso, o informe sinala que 
Monfero encóntrase entre os 13 concellos coruñeses nos que o número de empresas 
relacionadas coa madeira supera o 30% xunto con Moeche, Oza dos Ríos, Muxía, 
Dumbría, A Baña, Muros, Outes, Boqueixón, Touro, Santiso, Vedra e Valadouro. O sector 
forestal apúntase como "estratéxico" para Galicia porque o seu peso é maior que o da 
pesca extractiva, a transformación da pesca e o sector téxtil. En comparación con outros 
ámbitos, a súa importancia na economía galega aumentou o ano anterior un 9,9% do 
valor engadido industrial e o 12,4% do emprego industrial. 

Por último, a pequena industria de transformación de produtos locais da silvicultura, a 
gandaría e da horticultura (particularmente a elaboración de lácteos e o procesado de 
hortalizas), ten unhas perspectivas moi favorables e debe ser fomentada por estar en 
concordancia coa normativa xeral e a clasificación zonal deste Plan Reitor.  
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1.6.13.3 Sector terciario 

O sector servizos foi o que sufriu un maior incremento nos últimos anos, actualmente o 
sector ocupa á maioría da poboación activa en tres dos cinco municipios, aínda que na 
Capela e Monfero a proporción de ocupación terciaria non é desprezable, pois 
aproxímase ao 40%. É en Pontedeume e Cabanas, por influxo da súa situación costeira, 
onde máis actividade asociada aos servizos de hostalaría e turismo se rexistra.  
 
A dispoñibilidade de aloxamentos é netamente escasa, tal como reflicten as cifras do ano 
2004: menos de novecentas prazas en vinte establecementos hoteleiros, cincocentas en 
tres campamentos e unicamente noventa nas chamadas casas rurais, que non pasan de 
ser oito establecementos. En restauración a oferta é moito maior, cunha capacidade de 
atender case catro mil persoas en cincuenta comedores; é dicir, o aproveitamento 
hostaleiro do fluxo turístico oscila sobre os servizos de curta duración en detrimento dos 
que afianzan a permanencia dos visitantes. Esta situación desacopla á crecente atracción 
do parque natural e a súa contorna, tamén se repite en canto atinxe á oferta de 
actividades de entretemento e descubrimento do patrimonio natural e cultural deste 
territorio, que apenas existe en calquera dos cinco municipios.  
 
Todo iso pode cambiar grazas á combinación do impulso institucional coa iniciativa 
privada, nun escenario futuro de acentuación do fluxo de visitantes; consecuentemente, o 
sector económico terciario poderá cobrar un peso aínda maior se se aproveita 
ordenadamente a potencialidade do territorio.  
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1.6.14  Administración do parque 

A xestión do Parque Natural de Fragas do Eume é responsabilidade da consellería 
competente en materia de conservación da natureza. O parque, conta cun equipo  
permanente composto por 1 técnico, 4 axentes forestais, 4 vixiantes de recursos naturais, 
1 capataz de establecemento, 1 oficial de establecemento, 5  traballadores en tarefas de 
conservación e un director/a. 
 
Este equipo leva a cabo as tarefas de conservación, uso público e aproveitamento 
sostible dos seus recursos, así como todos aqueles outros que aseguren o cumprimento 
dos obxectivos de protección do parque natural. Anualmente estas actividades recóllense 
nunha memoria de xestión  que contén as actividades realizadas, recursos económicos 
e/ou materiais relacionados co parque natural, así como as liñas de actuación co fin de 
que se poida realizar unha avaliación continua.  
 
Para colaborar na xestión do parque natural e canalizar a participación dos propietarios e 
os intereses sociais e económicos afectados constituíuse a xunta consultiva , creada 
segundo o Decreto 32/2004, do 22 de xaneiro, polo que se crea a Xunta Consultiva do 
Parque Natural das Fragas do Eume (DOG 28, 10/02/2004), modificado polo Decreto 
265/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica a composición das xuntas 
consultivas dos parques naturais de Galicia (DOG 17, 24/01/2008).  
 
A Xunta consultiva colabora na xestión a través da súa función asesora e consultiva, 
desenvolvendo as funcións definidas no artigo 43 da Lei 9/2001, do 21 de agosto: 

• A aprobación e modificación do seu regulamento de réxime interior. 
• A emisión de todos aqueles informes que lle sexan solicitados. 
• A proposta de actuacións e iniciativas tendentes á consecución dos fins do parque 

natural, incluíndo os de difusión e información dos seus valores. 
• A colaboración na promoción e proxección do parque natural e os seus valores. 
• En xeral, a promoción e realización de cantas xestións considere oportunas en 

beneficio do parque natural. 
 
Ademais, esta xunta consultiva deberá ser oída para a adopción das seguintes decisións: 

• A aprobación, modificación e revisión da normativa relativa ao parque natural e 
dos seus instrumentos de planificación. 

• A aprobación do orzamento de xestión do parque natural. 
 
A xunta consultiva está composta polo presidente, un vicepresidente, un secretario, a 
dirección do parque e os vogais. Na proposta e designación de vogais que non teñen a 
condición de cargos natos procúrase a composición de xénero equilibrada segundo o 
previsto na Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes na 
Comunidade Autónoma de Galicia, que se observa especialmente para as designacións 
que lles corresponden ás administracións públicas representadas. 
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Presidencia. A presidencia será exercida por unha persoa de recoñecido prestixio e 
coñecedor do territorio incluído no parque. Será nomeado pola consellería competente en 
materia de conservación da natureza, a proposta do/a director/a xeral de Conservación 
da Natureza. 
 
Vicepresidencia 
A vicepresidencia corresponderalle ao/á xefe/a territorial da Consellería competente en 
materia de conservación da natureza na provincia da Coruña. 
 
Secretaría 
Exercerá como secretario un/unha funcionario/a da Xefatura Territorial da Consellería 
competente en materia de conservación da natureza da provincia da Coruña, que actuará 
con voz e sen voto, designado polo xefe/a territorial. 
 
Vogalías 

• O/A director/a do Parque Natural das Fragas do Eume.  
• O/A xefe/a de Servizo de Conservación da Natureza da provincia da Coruña. 
• Un/unha representante da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 
• Un/unha representante da Axencia Galega de Turismo. 
• Un/unha representante da Consellería competente en materia de Medio Ambiente, 

Territorio e Infraestruturas. 
• Un/unha representante da Secretaría do Mar. 
• Un/unha representante da Consellería competente en materia de Medio Rural e 

Montes. 
• Un/unha representante da Consellería competente en materia de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria. 
• Un/unha representante da Consellería competente en materia de Traballo e 

Benestar. 
• Un/unha representante da Deputación Provincial da Coruña. 
• O/A alcalde/alcaldesa do concello de Cabanas, ou o/a concelleiro/a no cal este/a 

delegue. 
• O/A alcalde/alcaldesa do concello de A Capela, ou o/a concelleiro/a no cal este/a 

delegue. 
• O/A alcalde/alcaldesa do concello das Pontes de García Rodríguez, ou o/a 

concelleiro/a no cal este/a delegue. 
• O/A alcalde/alcaldesa do concello de Monfero, ou o/a concelleiro/a no cal este/a 

delegue. 
• O/A alcalde/alcaldesa do concello de Pontedeume, ou o/a concelleiro/a no cal 

este/a delegue. 
• Un/unha representante da Universidade da Coruña. 
• Un/unha representante das entidades de Carácter Medioambiental. 
• Un/unha representante dos grupos de desenvolvemento rural – AGADER. 
• Un/unha representante das asociacións de promoción turística da zona de 

influencia socioeconómica do Parque Natural das Fragas do Eume. 
• Un/unha representante da Confederación Provincial de Empresarios da provincia 

da Coruña. 
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• Ata cinco representantes da propiedade de terreos integrados no Parque Natural 
das Fragas do Eume. A cota de representación efectuarase proporcionalmente 
coa porcentaxe que ocupan os montes veciñais en man común e as propiedades 
representadas por persoas físicas ou xurídicas distintas dos anteriores, en ambos 
dous casos, elixidos por eles mesmos. 

 
Asimesmo, en virtude do establecido no artigo 7º do Decreto 265/2007, a presidencia 
poderá convidar ás reunións das xuntas consultivas a expertos/as ou persoas que garden 
especial relación co espazo natural protexido, que participarán nestas reunións con voz 
pero sen voto. 
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2 OBXECTIVOS 

A conservación, uso sostible, mellora e restauración do patrimonio natural e da 
biodiversidade española é  un deber da sociedade actual coa  finalidade de garantir a 
conservación dos recursos xenéticos e os dereitos das das xeracións actuais e futuras a 
disfrutar dun medio adecuado para o seu benestar e saúde.  
 
Con esta finalidade declarouse o parque natural das Fragas do Eume e, deste xeito, a 
consellería competente garantirá que a xestión dos recursos se produza cos maiores 
beneficios para as xeracións actuais, sen merma da súa potencialidade para satisfacer as 
necesidades das futuras, velando polo mantemento e conservación do patrimonio, a 
biodiversidade e os recursos naturais existentes, con independencia da súa titularidade e 
o réxime xurídico, atendendo ao seu ordenado aproveitamento e á restauración dos 
recursos renovables. 
 
Para acadar estas metas deséñase o PRUX do Parque Natural das Fragas do Eume, que 
aborda, nun só documento, a planificación de actuacións para o seu período  de vixencia, 
e ten por obxecto o desenvolvemento normativo do PORN aprobado no ano 1996 
(Decreto 211/1996, de 2 de maio), que constitúe o instrumento básico de planificación do 
espazo natural, xunto co Plan Director da Rede Natura 2000. 
 
De tal xeito, como obxectivos xerais do PRUX establécense os seguintes:  
 

1. A conservación da diversidade biolóxica e dos procesos ecolóxicos esenciais, 
garantindo a preservación das especies, as paisaxes, os medios ecolóxicos e os 
hábitats, así como a conexión das poboacións de fauna e flora silvestres e 
preservando a diversidade xenética. 

2. O establecemento de medidas de xestión para o mantemento ou o 
restablecemento, nun estado de conservación favorable, dos tipos de hábitats de 
interese comunitario contidos no anexo I da Lei 42/2007, do Patrimonio Natural e 
da Biodiversidade e das  especies animais e vexetais dos anexos II e IV da dita lei 
e das poboacións de especies protexidas incluídas no Listado de Especies 
Silvestres de especial protección, no Catálogo español de especies ameazadas e 
no Catálogo galego de especies ameazadas.  

3. Propiciar o desenvolvemento sostible, favorecendo os usos e aproveitamentos 
respectuosos co medio.  

4. Buscar a integración dos obxectivos concretos de conservación co 
desenvolvemento socioeconómico e cultural. 

5. Consolidar o réxime xurídico de protección establecido para o territorio.  
6. Promover un turismo sustentable dentro do Parque Natural. 

 
Así mesmo, ao integrarse nun espazo incluído na Rede Natura 2000, o presente PRUX 
debe considerar tamén os obxectivos que establece o Plan Director da Rede Natura 2000 
de Galicia para as “Áreas de montaña”, dentro das que se integra a ZEC ES1110013 - 
Fragas do Eume:  
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1. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais na ZEC “Fragas do 

Eume”. 
2. Definir os estados de conservación actual e favorable dos tipos de hábitat naturais 

eidentificar as súas principais presións. 
3. Mellorar o estado de conservación dos tipos de hábitat naturais así como as 

condicións do seu ámbito. 
4. Mellorar e completar o inventario das especies de interese comunitario presentes. 
5. Definir os estados de conservación actual e favorable das especies de interese 

comunitario e identificar as súas principais presións e ameazas. 
6. Mellorar o estado de conservación das especies de interese comunitario así como 

as condicións do seu ámbito. 
7. Potenciar a conectividade ecolóxica das áreas de montaña e dos cursos fluviais 

co fin de previr a perda de biodiversidade, facilitar o intercambio xenético e o 
desprazamento das especies de fauna e flora. 

8. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores 
de conservación das áreas de montaña e que permitan garantir o equilibrio dos 
procesos naturais. 

9. Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación dos tipos de 
hábitats naturais e especies de interese comunitario. 

10. Favorecer liñas de investigación que permitan a mellora do coñecemento dos 
recursos naturais, así como do efecto que teñen sobre o medio natural os 
diferentes tipos de usos e aproveitamentos establecidos no espazo. 

11. Favorecer o coñecemento e implicación social na conservación das ZEC. 
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3 ZONIFICACIÓN 

Como xa se indicaba no apartado 1.4. Zonificación , a zonificación actual do parque 
resulta de aplicar a división territorial establecida polo PORN en 1996. 

 
 Zonificación do Parque Natural das Fragas do Eume   
 
A continuación recóllese a Zonificación do Parque Natural das Fragas do Eume, citando 
as diferentes zonas, describíndoas e establecendo  a correspondencia coa zonificación 
do decreto 37/2014, do 27 de marzo. 
 
 
 Zona de reserva natural   

  
Comprende as áreas de maior valor ecolóxico, que posúen elementos ou valores 
xeolóxicos, zoolóxicos ou botánicos raros, ameazados, singulares ou catalogados e 
que configuran enclaves de alta fraxilidade e moi baixa capacidade de admisión de 
impactos. O seu destino principal é a conservación e restauración dos valores 
naturais 
 
A zona de reserva natural ocupa unha superficie total de 449,75 hectáreas. Nesta 
zona destaca a presenza de varias especies de fentos de interese comunitario ou 
incluídos nos catálogos de especies ameazadas (Dryopteris aemula, Dryopteris 
guanchica, Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa, 
Hymenophyllum tunbrigense). O seu destino principal é a conservación e restauración 
dos valores naturais. 
 
Os cursos e ribeiras de ríos e regatos que discorren pola Zona de Reserva inclúense 
nesta zona debido á presenza neles de hábitats prioritarios (Nat-2000 91E0*), así 
como por albergar especies de flora que posúen un elevado valor para a 
conservación (Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa, 
Hymenophyllum tunbrigense). 
 
Esta zona inclúese na Área de Protección establecida no Plan Director da Rede 
Natura 2000, xa que ambas as dúas corresponden aos territorios co valor de 
conservación máis alto, nos que se asenta unha parte importante dos hábitats 
prioritarios ou de interese comunitario. 

 
 
 Zona de fragas   

  
Superficie ocupadas por bosques seriais antigos ou antropizados. Posúe un alto valor 
natural, pero as súas características de fraxilidade e capacidade de admisión de 
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impactos permiten garantir a persistencia do recurso mediante un aproveitamento 
ordenado. 
 
A zona de fragas ocupa unha superficie total de 3.218,35 hectáreas e,  xunto coa 
anterior, constitúen a Área de Protección establecida no Plan Director da Rede Natura 
2000 para a ZEC Fragas do Eume. 
 
As fragas inclúen hábitats e especies da Directiva con valor de conservación alto. 
Tamén situamos aquí os bosques de ribeira que están fóra da zona de reserva, en 
atención a que conteñen hábitats e especies da Directiva con alto valor de 
conservación. 
 
Inclúense polo tanto nesta zona os hábitats Nat-2000 91E0*, 9230, 9260, xa que, 
entre outros valores, albergan especies de flora presentes no Parque Natural que 
posúen un elevado valor para a conservación, como os fentos Woodwardia radicans, 
Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa e Hymenophyllum tunbrigense. 
 

 
 Zonas de rede fluvial   

  
Son as masas de auga existentes na área de aplicación do plan, ocupan un total de 
406,14 hectáreas (superficie corrixida). 
 
A zona que denominamos de rede fluvial  inclúe tan só as augas encoradas do 
Embalse do Eume, non se refire aos tramos fluviais que transcorren polas restantes 
zonas do parque. Esta zona intégrase na Área de Conservación establecida no Plan 
Director da Rede Natura 2000 para a ZEC Fragas do Eume. 

 
 
 Zonas de matogueiras e pasteiros   

  
Comprende aquelas extensións ocupadas por matogueiras ou pasteiros que 
representan un estado intermedio da serie de vexetación climática dominante na área 
fitoxeográfica. Esta zona ten gran valor estratéxico de conservación, xa que por unha 
parte posúe valores ambientais importantes en función da existencia duns recursos 
naturais singulares e por outra contribúe ao sustento da cabana gandeira existente. 
 
Esténdese sobre superficies que ocupan un total de 3.196,83 hectáreas, e 
correspóndese coa Área de Conservación establecida no Plan Director da Rede 
Natura 2000, xa que inclúe hábitats con valor de conservación alto, como son as 
matogueiras húmidas, xunto con outros que precisan dunha xestión activa para o seu 
mantemento como os pasteiros. 
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 Zonas de repoboacións   

  
Inclúe as superficies ocupadas maioritariamente por repoboacións de especies 
forestais de crecemento rápido, fundamentalmente eucaliptais e piñeirais.  
 
A zona de repoboacións ocupa unha superficie total de 1.007,14 hectáreas. A súa 
función principal é a produción de madeira e debe xestionarse de forma sostible. 
Nalgúns casos a presenza do eucalipto non deriva da repoboación forestal senón  
que puidera obedecer aos efectos post-incendio da especie, asociándose entón a un 
comportamento invasor. 
 
Esta zona intégrase na Área de Conservación establecida no Plan Director da Rede 
Natura 2000 para a ZEC Fragas do Eume. 

 
 Zona agropecuaria   

  
Os terreos incluídos nesta zona destínanse á agricultura e á gandeira. Posúe unha 
única norma zonal de regulación de uso e aproveitamento, que establece a 
orientación xeral dirixida á promoción e desenvolvemento da economía rural a través 
dos respectivos plans e programas de acción sectorial, primándose as accións 
respectuosas co medio e a participación nos obxectivos de promoción e 
desenvolvemento do sistema rural, posta en valor dos seus recursos e 
potencialidades, fomentando accións encamiñadas á creación de emprego, 
incremento do valor engadido final e mellora da calidade de vida dos habitantes, 
sempre en concordancia coa conservación da zona. 
 
A zona agropecuaria atópase fragmentada en pequenas unidades que suman un total 
de 822,54 hectáreas. 
 
Esta zona, xunto coa zona de rede fluvial, a zona de matogueiras e pasteiros e a zona 
de repoboación, constitúen a Área de Conservación establecida no Plan Director da 
Rede Natura 2000 para a ZEC Fragas do Eume.  

 
Por outra banda, o artigo 6º do Decreto 211/1996, do 2 de maio, en relación coa 
clasificación dos terreos incluídos na área de aplicación do plan aos efectos urbanísticos, 
establece o seguinte: 
 

1. As zonas de reserva natural, zona de fraga e de rede fluvial terán a consideración 
de solo non urbanizable de protección de espazos naturais. 

2. A zona de matogueiras e pastizais, de repoboacións e agropecuaria clasifícanse 
como solo non urbanizable de protección agropecuaria. 

 
Posteriormente, tras a aprobación da Lei 9/2002, de 30 de decembro de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, modifícase a denominación dos tipos 
de solo, entrando na categoría de solo rústico de protección de espazos naturais os 
terreos sometidos a algún réxime de protección por aplicación da Lei 9/2001, de 
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conservación da natureza, ou da lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a 
fauna. Ademais, aínda que a lei prevé que un terreo poida corresponder a varias 
categorías de solo rústico, se optará entre incluílo na categoría de maior protección ou en 
varias categorías pero prevalecendo sempre o réxime que outorgue un maior nivel de 
protección. 
 
O artigo 6º do Decreto 211/1996, do 2 de maio, regula tamén que os núcleos rurais 
rexiranse polas respectivas normativas urbanísticas municipais, e que os terreos 
clasificados no planeamento municipal como solo urbanizable quedarán exentos das 
determinacións do plan. 
 
O número de zonas en que se divide o parque resulta excesivo e ademais estas están 
fragmentadas, o que complica a xestión. A lexislación en vigor recomenda homologar as 
categorías establecidas nos espazos do territorio nacional (art 50.2 da Lei 42/2007, de 13 
de decembro), polo que na redacción do PRUX se revisou e actualizou a zonificación de 
1996  simplificándoa e adaptándoa ás categorías establecidas internacionalmente.  
 
Por outra banda, o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia establece unha 
zonificación para a ZEC ES1110003 que se amosa na figura 5 e no mapa 4 do anexo I 
deste documento: 
 

 Mapa de zonificación da ZEC ES11100003 Fragas do Eume  

 

Figura 5.- Mapa de zonificación da ZEC ES1110003 Fragas do Eume segundo o Plan Director da 
Rede Natura 2000. 
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De cara á integración nun só documento de xestión dos requirimentos  establecidos polo 
PORN e polo Plan Director da Rede Natura 2000, establécese unha correspondencia 
entre as unidades de zonificación establecidas no Plan Director da Rede Natura 2000 de 
Galicia e o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais, que se amosa a continuación: 

Equivalencia das unidades de zonificación co PDRN 2000 en Galicia 

 

 
 
 

Parque Natural das Fragas do Eume  Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia 

 
 

       

 Zona de reserva natural  Área de protección 
        
 Zona de fragas  Área de protección 
        
 Zona de rede fluvial  Área de conservación 
        
 Zona de mato e pasteiros  Área de conservación 
        
 Zona de repoboacións  Área de conservación 
        
 Zona agropecuaria  Área de conservación 
    
 -----  Área de Uso Xeral 

 

Táboa 3: Equivalencia entre as unidades de zonificación PORN/Plan Director 

Por outra banda, aínda que o propio PORN do parque natural establece que o solo 
urbanizable queda exento das determinacións do plan e que os núcleos rurais rexeranse 
polas respectivas normas urbanísticas municipais, ao estar o espazo natural catalogado 
como ZEC está suxeito á normativa zonal definida no Capítulo III do Plan Director 
aprobado mediante Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas 
especiais de conservación os Lugares de Importancia Comunitaria de Galicia e se aproba 
o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. Despois da aprobación do Plan Director 
da Rede Natura 2000 estas zonas quedaron reguladas polas disposicións definidas para 
a Área de Uso Xeral, polo tanto, consonte ao artigo 18 do Plan Director, o PRUX recollerá 
este aspecto no apartado de medidas de xestión.  
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4 MEDIDAS DE XESTIÓN 

O principio fundamental  da ordenación será a conservación da biodiversidade no parque 
natural e o mantemento nun estado de conservación favorable dos tipos de hábitat de 
interese comunitario e das especies protexidas presentes no espazo protexido, pero 
tendo en conta tamén as necesidades dos habitantes do parque, polo que as medidas 
encamiñadas á conservación e restauración deberán compatibilizarse cos 
aproveitamentos tradicionais, cuxo mantemento é fundamental para garantir o 
desenvolvemento rural, frear o despoboamento e garantir un nivel de vida axeitado aos 
habitantes que viven neste territorio.  
 
Para a consecución destes obxectivos o presente plan apóiase nos seguintes 
instrumentos: 
 

1. Unha zonificación do territorio.  
2. Unha regulación de usos e actividades. Esta regulación establece unhas normas 

con carácter xeral para todo o parque e outras de aplicación nas distintas 
unidades de zonificación.  

 
En canto á normativa no ámbito do parque natural o presente Plan articula as directrices 
e normativas de xestión en tres niveis:  
 

1. "Medidas xerais de xestión": Refírense con carácter xeral ao desenvolvemento de 
actuacións en todo o Parque Natural, así como das políticas sectoriais que incidan 
sobre este e sobre os seus valores, incluíndo criterios propios relativos á 
exclusión ou, se é caso, regulación de determinadas actividades. 

 
2. “Normativa por compoñentes”: Refírese aos compoñentes ou elementos que 

conforman o Parque Natural, definindo obxectivos, directrices e normas de 
aplicación das principais actividades e proxectos elaboradas a partir dos 
obxectivos de conservación e tendo en conta a lexislación sectorial vixente.  

 
3. “Normativa zonal”: Aplícase a cada unha das unidades de zonificación do Parque 

Natural, propoñendo un réxime de ordenación e xestión específico para cada 
zona, que responde ás diferentes necesidades de conservación, regulando os 
diferentes usos e actividades. 

 
Hai que salientar que en todo este proceso incorpórase a normativa recollida no Decreto 
211/1996, do 2 de maio, de aprobación do Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do 
espazo natural das Fragas do Eume e no Decreto 218/1997, do 30 de xullo, de 
declaración o Parque Natural das Fragas do Eume.  
 
A normativa de urbanismo e ordenación territorial das zonas declaradas ZEC recóllese 
nun apartado específico. 
 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

88 de 157

 

 

4.1 MEDIDAS E NORMATIVA XERAL 

Neste apartado establécese a regulación de determinadas actividades, os criterios de 
exclusión, a normativa xeral de ordenación e xestión e as directrices xerais que marcarán 
o desenvolvemento das actuacións no parque e das políticas sectoriais que incidan sobre 
este e sobre os seus valores. 
 

4.1.1 Actividades excluídas 

O Decreto 211/1996, do 2 de maio, o Decreto 218/1997, do 30 de xullo, e o Decreto 
37/2014, do 27 de marzo, recollen a seguinte relación de actividades excluídas: 
 
1.- Considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novas actividades 
de aproveitamentos mineiros a ceo aberto. As explotacións en activo no momento da 
entrada en vigor do presente plan poderán continuar coa súa actividade dentro das 
condicións da súa autorización ou outorgamento. 
 
2.- Considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novos 
aproveitamentos industriais de: 

a) Enerxía eólica. 
b) Enerxía hidroeléctrica, establecidos sobre canles fluviais, con excepción dos 

proxectos de modernización, modificación, reparación ou substitución dos 
existentes, así como tamén os que sexan necesarios para garantir a calidade do 
medio que os sustenta. 

c) Enerxía fotovoltaica. 
 

3.- Considérase como área de exclusión á hora de planificar e autorizar novas actividades 
industriais que sexan incompatibles cos obxectivos de conservación, con excepción dos 
aproveitamentos de produción de enerxía eléctrica renovable que estean incluídos no 
Plan Enerxético de Galicia vixente e cuxa viabilidade queda condicionada, ademais de ao 
disposto pola normativa sectorial correspondente, ao sometemento dos proxectos ao 
procedemento de avaliación ambiental. Os proxectos experimentais de calquera fonte de 
enerxía renovable situaranse fóra do espazo protexido. 

4.1.2 Directrices xerais 

1. Os obxectivos de conservación primarán sobre calquera outra actividade que se 
planifique ou se desenvolva no espazo natural. En toda actuación primará o 
principio de cautela e de acción preventiva, cando haxa perigo de dano grave ou 
irreversible. A falta de certeza científica absoluta non deberá utilizarse como razón 
para postergar a adopción de medidas eficaces en función dos custos para 
impedir a degradación do medio. 

2. Fomentarase a utilización dos compoñentes naturais do espazo dun modo e a un 
ritmo que non ocasione a diminución a longo prazo da biodiversidade, de modo 
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que se aseguren as posibilidades de satisfacer as necesidades e as aspiracións 
das xeracións actuais e futuras. 

3. Velarase polo mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos ecosistemas. 

4. Velarase pola preservación da variedade, singularidade e beleza dos ecosistemas 
naturais e da paisaxe, evitando ou, no seu caso minimizando, a degradación 
destes valores por elementos ou construcións que supoñan un elevado impacto 
visual, derivado da súa localización, materiais empregados ou das  cores 
utilizadas. 

5. Daranse preferencia ás medidas de conservación, preservación e restauración 
dos hábitats naturais e seminaturais, facendo especial fincapé naqueles 
considerados como prioritarios ou de interese comunitario. 

6. Daranse preferencia ás medidas de conservación, preservación e recuperación 
das especies silvestres de flora e fauna, facendo especial fincapé naquelas 
consideradas como protexidas por normativas internacionais, comunitarias, 
nacionais ou galegas. 

7. Concederase prioridade ás especies de interese para a conservación, ás especies 
endémicas ou que posúan unha área de distribución limitada, así como ás 
especies de fauna migratoria. 

8. Darase preferencia á conservación da diversidade xenética das poboacións 
silvestres de flora e fauna, así como ao mantemento ou, se é o caso, á 
recuperación de razas, variedades e cultivos tradicionais que formen parte dos 
sistemas tradicionais de aproveitamento agrícola, gandeiro ou forestal. 

9. Evitarase a introdución e proliferación de especies, subespecies ou razas 
xeográficas distintas das autóctonas, na medida en que poidan competir con 
estes, alterar a súa pureza xenética ou provocar desequilibrios ecolóxicos sobre 
os hábitats naturais e seminaturais. Tamén se evitará a introdución de organismos 
xeneticamente modificados. 

10. As actividades e actuacións que se desenvolvan no Parque Natural buscarán o 
mantemento dos reservorios naturais de carbono existentes no Espazo Natural, a 
redución das emisións de gases de efecto invernadoiro, así como unha maior 
eficiencia no gasto dos recursos renovables e no control integral dos residuos e 
produtos contaminantes. 

11. Evitarase a realización de calquera tipo de actividade que poida supoñer un risco 
de contaminación das augas, tanto superficiais como subterráneas. 

12. Manteranse as actividades e usos que sexan compatibles coa conservación da 
biodiversidade e o uso sostible dos recursos naturais. 

13. Mellorarase a calidade de vida dos habitantes mediante a adopción de medidas 
de dinamización e desenvolvemento económico, relacionadas co uso público, o 
turismo e o aproveitamento sostible dos recursos naturais. 
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14. Elaborarase un seguimento da realidade socioeconómica e natural da área de 
influencia do Parque Natural co fin de poder avaliar axeitadamente a repercusión 
de programas e proxectos sobre o desenvolvemento socioeconómico e os valores 
naturais do espazo e da súa área de influencia. 

15. Farase promoción do coñecemento dos valores naturais e culturais do parque a 
través da coordinación con outras administracións, a comunidade científica e a 
poboación local. 

4.1.3 Normativa xeral 

1. Os usos e actividades que se poden desenvolver no parque natural clasificaranse 
en: 

1. Usos permitidos: Considéranse usos ou actividades permitidas calquera 
actividade compatible cos obxectivos da declaración do parque e da área 
Natura 2000 ZEC ES1110013. Poden, polo tanto, desenvolverse sen 
limitacións especiais, ben na totalidade do espazo ou ben nas áreas onde 
a categoría de zonificación así o permita. 

2. Usos autorizables: Todas aquelas actividades que requiran autorización 
expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza. Inclúense tamén aquelas que requiren informe preceptivo e 
vinculante do mencionado órgano en calquera procedemento de 
autorización sectorial que figuren como sometidas a informe preceptivo 
nos epígrafes da normativa xeral do presente PRUX. Inclúese tamén na 
categoría de uso autorizable calquera plan, programa ou proxecto que 
requira avaliación das súas repercusións sobre o lugar, conforme ás 
disposicións deste documento. 

3. Usos prohibidos: 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, contrario aos obxectivos de conservación 
do espazo natural, 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. 

 

2. A concesión das autorizacións de usos e actividades, así como daqueles plans, 
programas e proxectos que non requiren da avaliación das repercusións á que se 
refire o artigo 45.4 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e que teñen a condición de 
autorizables segundo o disposto neste PRUX, correspóndelle á persoa titular da 
xefatura territorial da Coruña competente en materia de conservación da natureza, 
logo de informe ambiental emitido polo servizo de conservación da natureza. No 
caso de que os usos e actividades, plans, programas ou proxectos afecten a máis 
dunha provincia, a concesión da autorización corresponderá á dirección xeral 
competente en conservación da natureza. 
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4.2 MEDIDAS E NORMATIVA POR COMPOÑENTES 

Os obxectivos e directrices contidos no Decreto 37/2014, do 27 de marzo, son para a 
totalidade do ámbito territorial da Rede Natura en Galicia e están deseñados para cubrir 
unha planificación a longo prazo. 
 
Na medida na que o presente PRUX está limitado temporalmente a un período de 6 anos 
e territorialmente ao espazo ocupado polo Parque Natural, seleccionáronse unicamente 
os obxectivos que se corresponden con ese espazo e que se poden abordar nese tempo 
e tendo en conta a dispoñibilidade orzamentaria, ao obxecto de lograr unha planificación 
axustada o máximo posible á realidade. 
 

4.2.1 Medio físico e paisaxe 

Obxectivos 

a. Previr a aparición de fenómenos erosivos e a perda de solo. 

b. Conservar e restaurar os compoñentes biolóxicos, xeolóxicos, xeomorfolóxicos, 
hidrolóxicos, paleontolóxicos e arqueolóxicos dos ecosistemas subterráneos. 

c. Promover un uso sustentable da auga baseado na protección a longo prazo dos 
recursos hídricos. 

d. Protexer e mellorar o medio acuático, entre outras formas mediante medidas 
específicas de redución progresiva das verteduras, as emisións e as perdas de 
substancias prioritarias, e mediante a interrupción ou a supresión gradual destas. 

e. Manter o estado de conservación favorable e a estética da paisaxe existente. 

Directrices 

a. A utilización do solo con fins agrícolas, forestais e gandeiros deberá realizarse de 
forma sustentable, para asegurar o mantemento do seu potencial biolóxico e da 
súa capacidade produtiva. 

b. Velarase por identificar as actuacións prioritarias para asegurar o mantemento do 
estado e funcionalidade dos ecosistemas subterráneos. 

c. Darase prioridade á protección dos hábitats e das poboacións de especies 
cavernícolas sobre calquera outra actividade que poida desenvolverse nos 
ecosistemas subterráneos. 

d. Preservarase a calidade da auga, tanto superficial como subterránea, e 
aseguraranse os caudais ecolóxicos mínimos establecidos polos plans 
hidrolóxicos da conca. 
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e. Procurarase mellorar o tratamento de depuración para as verteduras, xa sexan 
urbanas, industriais, agrícolas ou gandeiras e velarase en todo momento por 
manter unha axeitada calidade das augas. 

f. Estableceranse mecanismos de coordinación cos organismos da conca para 
asegurar a eficacia das medidas de protección e actuación. 

g. Evitarase a introdución no medio natural de elementos artificiais que limiten o 
campo visual ou rompan a harmonía. Non obstante, procurarase minimizar o 
impacto das infraestruturas que sexan autorizadas conforme ás prescricións do 
presente plan. 

h. Velarase polo mantemento do parque libre de residuos e verteduras, e aplicarase 
a normativa vixente na materia. Eliminaranse os vertedoiros e entulleiras 
incontrolados. 

 

4.2.2 Hábitats  

4.2.2.1 Hábitats de interese comunitario 

Obxectivos 

a. Manter e restablecer nun estado de conservación favorable os hábitats 
naturais prioritarios e de interese comunitario incluídos no anexo I da Lei 
42/2007, do 13 de decembro. 

b. Regular e fomentar o uso sustentable dos hábitats naturais e seminaturais 
e, de xeito especial, daqueles que posúen unha área de distribución 
reducida. 

c. Mellorar e completar o inventario dos tipos de hábitat naturais prioritarios e 
de interese comunitario e establecer un protocolo de seguimento do seu 
estado de conservación. 

Directrices 

1. Os criterios de xestión dos tipos de hábitats rexeranse polo establecido no 
artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 

2. Darase prioridade á conservación e rexeneración natural dos hábitats de 
bosque incluídos no anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, que 
motivaron a declaración do espazo como parque natural. 

3. Estableceranse medidas específicas de xestión no Parque Natural para os 
hábitats de maior fraxilidade ecolóxica 4020*, 7110*, 7140 e 91E0*. 
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4. Darase prioridade á conservación dos hábitats que alberguen áreas prioritarias 
de especies de flora ou fauna silvestre de interese para a conservación. En 
particular, darase prioridade á conservación dos hábitats das seguintes 
especies: Chioglossa lusitanica, Dryopteris aemula, D. guanchica, 
Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa, 
Hymenophyllum tunbrigense. 

5. Darase prioridade á protección e conservación dos hábitats de especies 
endémicas e ameazadas 

Normativa xeral 

1. As actuacións non vinculadas coas necesidades de conservación e xestión dos 
compoñentes da biodiversidade ou aquelas non recollidas nos supostos de 
actividades permitidas ou autorizables establecidas no presente plan, que poidan 
afectar de maneira apreciable, individualmente ou en combinación con outras 
actuacións, ao espazo natural ou o estado de conservación dun tipo de hábitat 
incluído no anexo I da Directiva 92/43/CEE, deberán contar coa autorización do 
órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza. 

4.2.2.2 Corredores fluviais 

Obxectivos de conservación 

1. Promover un uso sustentable da auga baseado na protección a longo prazo dos 
recursos hídricos dispoñibles. 

2. Fomentar unha maior protección e mellora do medio acuático mediante medidas 
de redución progresiva das verteduras, as emisións e as perdas de substancias 
perigosas. 

Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

1. Eliminación das verteduras directas sobre as augas continentais que non conten 
coa debida autorización. 

2. Establecemento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats dos 
corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*), especialmente as encamiñadas a reducir 
ou frear a súa fragmentación mediante o aumento da conectividade e da 
permeabilidade. 

3. Establecemento de medidas de control e erradicación de especies invasoras 
presentes nos medios fluviais. 
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Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. Os aproveitamentos  realizados  de acordo cos obxectivos  do parque natural e da 
rede Natura 2000 e cos criterios e indicadores de xestión forestal sostible, coa 
finalidade de garantir o mantemento nun estado de conservación favorable dos 
tipos de hábitat de interese comunitario e das especies de interese para a 
conservación, así como garantir a persistencia da masa, os solos, os biotopos e 
ecotonos que albergue o monte, así como a tendencia da dinámica das 
formacións de carácter natural. 

2. Os aproveitamentos forestais das formacións boscosas naturais realizados 
mediante cortas selectivas, evitando a realización de cortas a feito.  

3. Os aproveitamentos que non incrementen a descontinuidade do bosque húmido 
existente e garantan o mantemento dos hábitats asociados (3260, 3270, 4020*, 
4030, 6430). 

4. A pesca fluvial, desenvolvida de acordo coa normativa sectorial vixente, así como 
a regulación que poida establecer o órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza de acordo co artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. A realización de verteduras e o emprego de substancias químicas que poidan 
afectar de forma apreciable á calidade da auga, cando se realicen fóra dos 
lugares habilitados para tal efecto ou sexan contrarias ás condicións establecidas 
na lexislación vixente ou no presente plan. 

2. A alteración dos cursos, canles e ribeiras, así como a modificación apreciable do 
réxime das augas, sen a autorización expresa do órgano autonómico competente 
en materia de conservación da natureza. 

3. As acumulacións de materiais en encostas, barrancos ou canles que poidan 
supoñer un obstáculo ao libre paso das augas, ou ben poidan ser orixe de 
procesos erosivos intensos ou que entrañen unha modificación das condicións 
hidráulicas e hidrolóxicas naturais. 

4. O lavado de vehículos e calquera tipo de obxecto en ríos e regatos, botar 
obxectos, así como a incorporación directa ás augas de deterxentes, xabóns, 
lixivias ou outros tipos de substancias que poidan afectar de forma apreciable o 
estado ecolóxico e químico dos ecosistemas acuáticos. 

5. A vertedura de xurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre o 
medio acuático, así como sobre hábitats de interese comunitario. 
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6. A destrución, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que poidan levar consigo 
unha afección apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica dos corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*). 

7. O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de 
hábitat que conforman os corredores fluviais (3260, 3270, 91E0*). 

8. A circulación e o uso de vehículos ou maquinaria sobre hábitats de corredores 
fluviais do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou áreas prioritarias de 
especies de interese para a conservación, sen a autorización expresa do órgano 
autonómico competente en materia de conservación da natureza. 

9. O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais 
sobre hábitats de corredores fluviais do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación. 

4.2.2.3 Zonas húmidas continentais 

Obxectivos de conservación 

1. Manter a integridade e conservar a funcionalidade de ecosistemas húmidos que 
proporcionan o medio acuático vital para a reprodución da flora e fauna asociada. 

2. Fomentar o mantemento nun estado de conservación favorable das turbeiras de 
cobertura, turbeiras altas e matogueiras húmidas, polo seu importante papel 
estratéxico na mitigación do cambio climático ao funcionar como reservorios a 
longo prazo de dióxido de carbono e metano. 

3. Establecer un seguimento do estado de conservación dos queirogais húmidos a 
través da avaliación periódica dos usos desenvolvidos nestes e dos seus posibles 
efectos sinérxicos, que permita adoptar as medidas máis axeitadas que aseguren 
o mantemento nun estado de conservación favorable deste tipo de hábitat. 

Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

1. Eliminación das verteduras directas de calquera tipo sobre as lagoas ou turbeiras, 
así como as realizadas nas súas canles de alimentación que non conten coa 
debida autorización. 

2. Conservación e recuperación dos hábitats lacunares e, en especial, as actuacións 
encamiñadas a aumentar a conectividade e a permeabilidade cos hábitats 
adxacentes. 

3. O control e erradicación de especies invasoras presentes nos medios húmidos 
continentais. 

4. Restauración de matogueiras húmidas, turbeiras e marxes de lagoas continentais 
que foron degradados debido a plantacións forestais con especies alóctonas. 
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Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. A xestión das formacións arbóreas cultivadas (piñeirais, eucaliptais...) sobre 
turbeiras orientada á rexeneración natural destes ecosistemas, previndo que as 
cortas que poidan ser autorizadas deberán realizarse de forma manual para evitar 
calquera alteración sobre o solo e sobre a rexeneración dos hábitats turfófilos. 

2. As actividades tradicionais de pastoreo existentes antes da entrada en vigor do 
presente plan nas matogueiras húmidas (4020*, 6230*) que posúan unha carga 
gandeira axeitada para que non supoñan unha mingua significativa na estrutura, 
funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais e das áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación, así como as futuras 
actividades que se desenvolvan baixo as mesmas condicións que as anteriores. 

3. As actividades tradicionais de aproveitamento dos queirogais húmidos (4020*) 
tales como rozas manuais, queimas controladas e cortas, sempre e cando se 
desenvolvan ao abeiro da normativa de usos forestais do presente plan. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. A vertedura de xurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre o 
medio acuático, así como sobre hábitats de interese comunitario. 

2. O desecamento ou sangrado de charcas, lagoas, turbeiras ou calquera outro tipo 
de zona húmida.  

3. A realización de rozas manuais sobre turbeiras, queirogais húmidos e lagoas que 
causen unha afección apreciable sobre a composición, estrutura e funcionalidade 
dos ecosistemas. 

4. A destrución, transformación, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que poidan 
levar consigo unha alteración apreciable da estrutura, funcionamento e 
composición taxonómica dos ecosistemas naturais lacunares (3160), brañas e 
turbeiras (4020*, 6230*, 7110*, 7140, 7150). 

5. O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de 
hábitat das zonas húmidas continentais. 

6. Os cambios de uso que afecten de forma apreciable a estrutura, funcionamento e 
composición taxonómica dos ecosistemas naturais húmidos, especialmente 
daqueles que constitúan tipos de hábitat de interese comunitario, ou das áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación das zonas húmidas. 

7. A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a destrución ou 
redución apreciable da superficie ocupada por hábitats húmidos protexidos ou ben 
das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación das zonas 
húmidas. 
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8. A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas húmidas de aproveitamento 
agrícola ou gandeiro. 

9. O uso incontrolado de biocidas sobre os hábitats húmidos protexidos e as 
especies de interese para a conservación das zonas húmidas. 

10.  A fumigación con equipamentos aéreos. 

11. A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados 
xeneticamente, cando poidan afectar o acervo xenético das especies de interese 
comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo 
aproveitamento dos recursos naturais. 

12. Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar 
unha alteración apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica dos ecosistemas naturais húmidos ou sobre as áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación das zonas húmidas. 

13. As novas plantacións que poidan xerar unha afección apreciable sobre a 
integridade do espazo protexido sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica dos ecosistemas naturais húmidos continentais ou sobre as áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación, incluíndo especialmente 
a repoboación ou plantación de espécimes alóctonos con exemplares de 
Eucalyptus, Pinus, Pseudotsuga, Quercus rubra, etc. 

14. A compactación, erosión e perda da estrutura dos hábitats e dos núcleos 
poboacionais das especies de interese para a conservación, derivadas dun uso 
non axeitado de vehículos ou maquinaria. 

15. O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais 
sobre hábitats de zonas húmidas continentais do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, ou áreas prioritarias de especies de interese para a conservación. 

16. A disposición de trampas nas canles interiores de turbeiras e matogueiras 
húmidas como método de captura incontrolada de exemplares de invertebrados. 

 

4.2.2.4 Matogueiras e medios rochosos 

Obxectivos de conservación 

1. Mantemento nun estado de conservación favorable dos hábitats naturais e das 
especies de interese para a conservación que albergan as matogueiras e medios 
rochosos, facendo un especial fincapé no fomento da súa continuidade, 
minimizando a súa fragmentación debido ao seu papel como corredores de 
biodiversidade. 

2. Preservación dos compoñentes da xeodiversidade do territorio. 
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3. Fomento da conservación e uso sustentable dos hábitats cavernícolas e das 
poboacións de especies residentes nestes sobre calquera outra actividade que 
poida desenvolverse nos ecosistemas subterráneos. 

4. Establecer un seguimento do estado de conservación dos queirogais secos a 
través da avaliación periódica dos usos desenvolvidos nestes, e dos seus posibles 
efectos sinérxicos, que permita adoptar as medidas máis axeitadas que aseguren 
o mantemento nun estado de conservación favorable deste tipo de hábitat. 

Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

 
1. Fomento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats herbáceos e 

arbustivos e dos rochosos e subterráneos encamiñadas especialmente a 
aumentar a conectividade e a permeabilidade cos hábitats adxacentes. 

2. Restauración dos hábitats de matogueiras e medios rochosos en lugares onde 
foron modificados debido a plantacións forestais con especies alóctonas 
(Eucalyptus, Pinus, Pseudotsuga, Quercus rubra, etc.). 

3. Establecemento de medidas de control e erradicación de especies invasoras e/ou 
alóctonas presentes nos medios arbustivos. 

Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. As actividades tradicionais de pastoreo nas matogueiras (4030), existentes antes 
da entrada en vigor do presente plan, que posúan unha carga gandeira axeitada 
para que non supoñan unha alteración apreciable sobre a estrutura, 
funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais e das áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación, así como as futuras 
actividades que se desenvolvan baixo as mesmas condicións que as anteriores. 

2. Os usos e aproveitamentos dos queirogais secos (4030) desenvolvidos ao abeiro 
da normativa de usos forestais do presente plan. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. Os cambios de uso que afecten de forma apreciable a estrutura, funcionamento e 
composición taxonómica das matogueiras e medios rochosos; a creación de 
novos pasteiros ou terreos de labor e a eliminación de sebes e bosquetes cando 
supoñan a destrución ou redución apreciable da superficie ocupada por hábitats 
protexidos de matogueiras e medios rochosos e das especies de interese 
asociadas. 

2. A fumigación con equipos aéreos e o uso de biocidas, sobre os hábitats 
protexidos de matogueiras e medios rochosos e das especies de interese para a 
conservación. 
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3. A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados 
xeneticamente, cando poidan afectar o acervo xenético das especies de interese 
comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo 
aproveitamento dos recursos naturais. 

4. Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar 
unha alteración apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica das matogueiras e dos medios rochosos ou sobre as áreas prioritarias 
das especies de interese para a conservación. 

5. Depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de hábitat 
naturais de matogueiras e medios rochosos. 

6. As repoboacións forestais que poidan xerar unha afección apreciable sobre a 
integridade do espazo natural, sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica dos ecosistemas naturais de matogueiras e medios rochosos ou 
sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación, 
incluíndo especialmente a forestación con espécimes alóctonos. 

7. As rozas e outras labores mecánicas, así como o uso do lume nos hábitats 
arbustivos, que causen unha modificación da súa estrutura, composición ou 
funcionamento, e que en consecuencia afecten de forma apreciable o seu estado 
de conservación, así como as poboacións das especies de interese para a 
conservación presentes nos hábitats arbustivos 

8. As rozas ou labores mecánicas, así como os subsolados en liña de máxima 
pendente, cando poidan xerar un incremento significativo da erosión do solo. 

9. A compactación, erosión e perda da estrutura dos hábitats e dos núcleos 
poboacionais das especies de interese para a conservación, derivadas dun uso 
non axeitado de vehículos ou maquinaria. 

10. Depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais 
sobre hábitats de matogueiras e medios rochosos do anexo I da lei 42/2007, do 
13 de decembro, u áreas prioritarias de especies de interese para a conservación. 

11. A vertedura de xurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre os 
hábitats de interese comunitario de matogueiras e medios rochosos 

4.2.2.5 Bosques 

Obxectivos de conservación 

1. Promover a conservación e o uso sustentable dos hábitats boscosos naturais e 
das especies de interese para a conservación presentes nestes. 

2. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos dos hábitats seminaturais 
boscosos para garantir a súa conservación e mantemento. 
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3. Conservación dos servizos dos ecosistemas boscosos ligada á conservación da 
biodiversidade. 

4. Fomentar o mantemento das funcións que desempeñan os bosques como a 
regulación do ciclo hidrolóxico, o amortecemento de enchentes e inundacións, a 
protección dos solos e o control da sedimentación. 

5. Aumentar a conectividade e permeabilidade dos hábitats boscosos mediante a 
redución da súa fragmentación. 

Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

1. Establecemento de medidas de conservación e recuperación dos hábitats 
boscosos encamiñadas especialmente a aumentar a conectividade e a 
permeabilidade entre masas arborizadas así como cos hábitats lindeiros, 
promovendo o aumento da súa superficie a conta das áreas adxacentes ocupadas 
por repoboacións con especies alóctonas. 

2. Establecemento de medidas de control e erradicación de especies invasoras 
presentes nos hábitats boscosos, minimizando a súa presenza, tanto no interior 
das masas arborizadas como nos seus bordos. 

3. As actividades e aproveitamentos tradicionais dos soutos, tendo en conta as súas 
características intrínsecas e a súa condición de hábitat seminatural de interese 
comunitario (9260), entre as cales se atopan a súa esmouca periódica, rozas 
manuais do sotobosque, plantación e enxerto de novos individuos de Castanea 
Sativa, tratamentos fitosanitarios, etc., todas elas necesarias para asegurar o 
mantemento temporal do devandito hábitat. 

Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. A recollida de follaxe, castañas, cogomelos, landras e outros pequenos froitos 
(excluíndo o aproveitamento das especies silvestres de interese para a 
conservación), sempre que non afecte a persistencia do/s exemplar/es ou destas 
derive unha perda do estado de conservación dos hábitats de interese comunitario 
ou das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 

2. Os aproveitamentos de leñas nas masas arborizadas, sempre que non afecten á 
persistencia da masa ou destes se derive unha perda do estado de conservación 
dos hábitats de interese comunitario ou das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación. 

3. Cortas dos tipos de bosques do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro 
vinculadas estritamente ás necesidades de xestión, restauración e sanidade 
vexetal, conformes cos obxectivos do presente plan e da propia Rede Natura 
2000, cando sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas, 
infraestruturas ou propiedades, e baixo a autorización ou informe vinculante por 
parte do órgano competente en materia de conservación da natureza. 
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4. Cortas de rexeneración e mantemento, no caso de mouteiras sen rexeneración 
natural, baixo xustificación técnica para asegurar a súa preservación. 

5. As cortas selectivas nas formacións forestais de carácter autóctono, tras unha 
axeitada avaliación das súas repercusións, de xeito que se realicen garantindo a 
conservación dos solos e dos compoñentes naturais, non comporten unha 
alteración apreciable da estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos 
ecosistemas naturais boscosos (especialmente daqueles que constitúan tipos de 
hábitat do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro,) nin das áreas prioritarias 
das especies de interese para a conservación, e se realicen en conformidade co 
artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 

6. O destino dunha parte da superficie de creación de novos pasteiros ao fomento de 
hábitats naturais ou ben á creación de bosquetes de frondosas autóctonas, 
situando as frondosas prioritariamente con fins de protección de zonas fráxiles e, 
de non existir estas, con criterios de mellora do pasteiro. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. As cortas a feito sobre formacións arborizadas naturais e, especialmente, sobre 
aquelas incluídas dentro do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou que 
alberguen áreas prioritarias de especies de interese para a conservación. 

2. O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas sobre os tipos de 
hábitat de bosques. 

3. Os cambios de uso que afecten de forma apreciable á estrutura, funcionamento e 
composición taxonómica dos ecosistemas naturais boscosos que constitúan tipos 
de hábitat de interese comunitario ou as áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación dos bosques. 

4. A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a destrución ou 
redución apreciable da superficie ocupada por hábitats boscosos protexidos ou 
ben das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación dos 
bosques. 

5. A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas de aproveitamento agrícola ou 
gandeiro. 

6. O uso incontrolado de biocidas sobre os hábitats boscosos protexidos ou sobre as 
especies de interese para a conservación dos bosques. 

7. A fumigación con equipos aéreos sen unha adecuada avaliación sobre os hábitats 
naturais e sobre as poboacións das especies de interese para a conservación. 

8. A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados 
xeneticamente, cando poidan afectar o acervo xenético das especies de interese 
comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo 
aproveitamento dos recursos naturais. 
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9. Os cerramentos e valados que non estean conformados por especies vexetais 
autóctonas, nin por muros de pedra que manteñan os tipos tradicionais da zona, 
nin por madeira ou estacas e arame, así como aqueles que impidan a circulación 
da fauna silvestre, ou que supoñan un incremento da fragmentación ou a 
impermeabilidade dos hábitats do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou 
un incremento no nivel de illamento das especies de interese para a conservación. 

10. Introducións nos tipos de hábitat boscosos do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, de especies alóctonas de carácter invasor que poidan provocar unha 
alteración apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición taxonómica 
dos ecosistemas boscosos ou sobre as áreas prioritarias das especies de interese 
que sustentan. 

11. A recolección de especies silvestres de interese para a conservación con fins 
comerciais sen unha adecuada avaliación sobre o seu estado de conservación, 
así como sobre os tipos de hábitats de interese comunitario. 

12. As novas introducións, plantacións ou sementeiras que poidan xerar unha 
afección apreciable sobre a integridade do espazo natural, sobre a estrutura, 
funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais boscosos de 
interese comunitario ou sobre as áreas prioritarias das especies de interese para 
a conservación. 

13. A compactación, erosión e perda da estrutura dos hábitats e dos núcleos 
poboacionais das especies de interese para a conservación, derivadas dun uso 
non adecuado de vehículos ou maquinaria. 

14. O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais 
sobre hábitats boscosos do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro ou áreas 
prioritarias de especies de interese para a conservación. 

15. A vertedura de xurros e residuos agrícolas ou industriais directamente sobre os 
hábitats boscosos de interese comunitario. 

16. As actividades de pastoreo que posúan unha carga gandeira excesiva dentro dos 
hábitats boscosos que impidan a súa rexeneración natural ou causen danos 
estruturais na masa, e que en definitiva supoñan unha alteración apreciable sobre 
a estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas naturais 
boscosos e das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación 
dos bosques. 

17. A apertura de pistas ou vías de saca sen unha adecuada avaliación sobre os 
hábitats naturais e sobre as poboacións das especies de interese para a 
conservación. 

18. Calquera outra modificación apreciable da estrutura, composición ou función dos 
ecosistemas naturais boscosos que constitúan tipos de hábitat de interese 
comunitario. 
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4.2.2.6 Agrosistemas tradicionais 

Obxectivos de conservación 

1. Conservación, restauración e mellora dos agrosistemas tradicionais e fomento do 
aproveitamento racional nestes dos hábitats seminaturais agrícolas para garantir a 
súa conservación e mantemento. 

2. Fomentar o aproveitamento racional dos recursos dos hábitats seminaturais 
agrícolas para garantir a súa conservación e mantemento. 

3. Mantemento dos sistemas tradicionais de deslindamento (sebes, muros, etc.) que 
resultan esenciais para a migración, a distribución xeográfica e o intercambio 
xenético das especies de interese para a conservación. 

Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

1. Mantemento dos hábitats dos prados de sega (6510) mediante a súa fertilización 
anual preferentemente con esterco (en substitución do xurro de vacún), así como 
a realización como mínimo dunha sega e un máximo de dous pastoreos anuais. 

Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. As actividades tradicionais de carácter agrícola e gandeiro que non supoñan unha 
alteración apreciable da estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos 
hábitats naturais de interese comunitario e das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación. 

2. As explotacións tradicionais de gandaría extensiva sometidas a un control 
adecuado que evite incrementos da presión incompatibles co mantemento dos 
hábitats sometidos a aproveitamento directo e, en xeral, as que non supoñan 
unha alteración apreciable da estrutura, funcionamento e composición taxonómica 
dos ecosistemas de interese comunitario e das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación. 

3. O uso de xurros, fertilizantes, emendas orgánicas e biocidas nos terreos de labor, 
hortas, explotacións froiteiras e nos pasteiros de carácter artificial ou seminatural, 
sempre e cando a súa aplicación se realice de acordo coa normativa sectorial 
vixente, o Código galego de boas prácticas agrarias e os criterios de eco-
condicionalidade e, por conseguinte, non afecten de forma apreciable a estrutura, 
funcionamento e composición taxonómica dos hábitats naturais ou seminaturais 
existentes no seu ámbito ou das áreas prioritarias das especies de interese para a 
conservación. 

4. A circulación e o uso de maquinaria sobre os agrosistemas tradicionais, sen 
afectar hábitats naturais fóra das áreas de aproveitamento agrícola. 
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Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. Os cambios de uso que afecten de forma apreciable á estrutura, funcionamento e 
composición taxonómica dos hábitats agrícolas de interese comunitario ou das 
áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 

2. A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a destrución ou 
redución apreciable da superficie ocupada por hábitats agrícolas protexidos ou 
ben das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación. 

3. A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas de aproveitamento agrícola ou 
gandeiro. 

4. O uso de biocidas, cando se realicen fóra dos predios de cultivo ou de forma 
contraria á regulamentación e ás recomendacións sobre a súa aplicación. 

5. A fumigación con equipos aéreos. 

6. A liberación indiscriminada no medio natural de organismos modificados 
xeneticamente, cando poidan afectar o acervo xenético das especies de interese 
comunitario, ou ben poidan exercer fronte a estas unha maior competencia polo 
aproveitamento dos recursos naturais. 

7. Introducións de espécimes alóctonos de carácter invasor que poidan provocar 
unha alteración apreciable sobre a estrutura, funcionamento e composición 
taxonómica dos hábitats agrícolas de interese comunitario ou sobre as áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación. 

8. Os cerramentos e valados que non estean conformados por especies vexetais 
autóctonas, nin por muros de pedra que manteñan os tipos tradicionais da zona, 
nin por madeira ou estacas e arame, así como aqueles que impidan a circulación 
da fauna silvestre, ou que supoñan un incremento da fragmentación ou a 
impermeabilidade dos hábitats do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou 
un incremento no nivel de illamento das especies de interese para a conservación. 

9. O emprego de lodos de depuradoras industriais ou urbanas á marxe da normativa 
sectorial. 

10. O depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros aproveitamentos forestais 
sobre hábitats agrícolas do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou áreas 
prioritarias de especies de interese para a conservación. 

4.2.3 Especies de interese para a conservación 

1. Manter ou, no seu caso, restaurar o estado de conservación das especies de flora e 
fauna e, en especial, das especies de interese para a conservación. 

2. Regular e fomentar o uso sustentable das especies de flora e fauna silvestre e 
garantir que os aproveitamentos que se realicen sobre especies de interese para a 
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conservación non leven consigo unha afección apreciable sobre o seu estado de 
conservación. 

3. Mellorar e completar o inventario das especies de interese para a conservación e 
establecer un protocolo de seguimento do seu estado de conservación. 

4. Evitar a introdución e expansión de espécimes exóticos ou alóctonos no espazo 
natural e, explicitamente, daqueles de carácter invasor. En particular evitarase a 
introdución e expansión de espécimes invasores de presenza constatada no parque 
natural, tales como Acacia melanoxilon e Caprahircus. 

Directrices  

1. Velarase pola conservación das especies de fauna e flora silvestre do Parque Natural 
aplicando medidas de conservación e xestión para as especies ameazadas. 

2. Velarase pola pureza das poboacións e evitaranse introducir subespecies ou razas 
xeográficas distintas ás propias do espazo protexido. 

3. Evitarase a expansión de especies alóctonas, e en especial das que se verifique un 
comportamento invasor, ou que sexan incluídas no Catálogo español de especies 
exóticas invasoras, ao abeiro do artigo 8 do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, 
polo que se regula o Catálogo español de especies exóticas invasoras (desenvolvido 
de acordo ao artigo 52.2 da Lei 42/2007, do 13 de decembro), e suxeitas ás 
prohibicións establecidas no artigo 61.3 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, así como 
nas normativas que sexan desenvolvidas de forma regulamentaria. 

4. A xestión das especies con aproveitamento cinexético ou piscícola adaptarase aos 
obxectivos de conservación do parque natural, a través dos correspondentes plans de 
xestión de recursos piscícolas ou cinexéticos. Nos plans de ordenación cinexética, a 
xestión da especie Cervus edaphus adaptarase aos obxectivos de conservación do 
parque. 

5. Desenvolveranse un conxunto de indicadores que permitan vixiar e controlar o estado 
de conservación das poboacións de flora e fauna para tomar, se é o caso, as medidas 
de protección, conservación e restauración que se consideren necesarias. 

6. Priorizarase a protección das especies protexidas pola normativa comunitaria, estatal 
e/ou autonómica, xunto cos elementos endémicos e raros a nivel bioxeográfico 
presentes no territorio. 

Normativa xeral 

1. As actuacións non vinculadas coas necesidades de conservación e xestión dos 
compoñentes da biodiversidade ou non recollidas nos supostos de actividades 
permitidas ou autorizables establecidas no presente plan, que poidan afectar de 
forma apreciable, individualmente ou en combinación con outras actuacións, as 
áreas prioritarias das especies de interese para a conservación deberán contar 
coa autorización do órgano autonómico competente en materia de conservación 
da natureza. A mencionada autorización será outorgada tras unha adecuada 
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avaliación das súas repercusións de acordo co establecido no artigo 45 da Lei 
42/2007, do 13 de decembro. 

2. Queda prohibido dar morte, danar, molestar ou inquietar intencionadamente aos 
animais silvestres, sexa cal sexa o método empregado ou a fase do seu ciclo 
biolóxico. 

a. Esta prohibición inclúe a súa retención e captura en vivo, a 
destrución, dano, recolección e retención dos seus niños, das súas 
crías ou dos seus ovos, estes últimos aínda estando baleiros, así 
como a posesión, transporte, tráfico e comercio de exemplares 
vivos ou mortos ou dos seus restos, incluíndo o comercio exterior. 

b. Para os animais non comprendidos nalgunha das categorías 
definidas na Listaxe de especies silvestres en réxime de protección 
especial, no Catálogo español de especies ameazadas e no 
Catálogo galego de especies ameazadas estas prohibicións non se 
aplicarán nos supostos con regulación específica, en especial na 
lexislación de montes, caza, agricultura e pesca continental. 

c. Prohíbese a cría para reintrodución ou repoboación no medio 
natural de especies silvestres non catalogadas sen a autorización 
do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza ou cando se realice fóra dos lugares e das condicións 
establecidas na dita autorización. 

3. Queda prohibida a destrución ou deterioración apreciable das formacións vexetais 
conformadas por especies silvestres que caracterizan os tipos de hábitat de 
interese comunitario. 

4. Para as especies de flora e fauna silvestres non consideradas como especies de 
interese para a conservación, as prohibicións indicadas nos puntos 2 e 3 non se 
aplicarán nos supostos establecidos pola normativa sectorial e zonal incluída no 
presente plan, así como na lexislación e normativa que regula a agricultura, a 
gandaría, os aproveitamentos forestais, a pesca continental e a caza, ou cando 
exista autorización expresa do órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza. 

5. Para as especies silvestres de flora e fauna incluídas na Listaxe de especies 
silvestres en réxime de protección especial aplicaranse as prohibicións recollidas 
no artigo 54 da Lei 42/2007, do 13 decembro: 

6. As prohibicións da liña anterior poderán quedar sen efecto, despois da 
autorización do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza, se non houbese outra solución satisfactoria e sen que iso supoña 
prexudicar o mantemento nun estado de conservación favorable das poboacións 
de que se trate, na súa área de distribución natural, cando concorra algunha das 
circunstancias recollidas no artigo 58 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 
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7. Para as especies silvestres de flora e fauna incluídas no Catálogo galego de 
especies ameazadas aplicaranse as prohibicións recollidas no artigo 51 da Lei 
9/2001, do 21 de agosto. Ademais, para as especies de animais silvestres 
aplicarase o réxime xeral de protección establecido polo artigo 53 da dita lei. 

8. As prohibicións do apartado anterior poderán quedar sen efecto, logo da 
autorización do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza, se non houbese outra solución satisfactoria e sen que iso supoña 
prexudicar o mantemento nun estado de conservación favorable das poboacións 
de que se trate, na súa área de distribución natural, cando concorra algunha das 
circunstancias recollidas no artigo 53.3 da Lei 9/2001, do 21 de agosto. 

9. Prohíbese, ao abeiro do artigo 61.3 da Lei 42/2007, do 13 decembro, a posesión, 
transporte, tráfico e comercio de exemplares vivos ou mortos, dos seus restos ou 
propágulos, incluíndo o comercio exterior, daquelas especies alóctonas que sexan 
incluídas no Catálogo español de especies exóticas invasoras, ao abeiro do artigo 
7 do Real decreto 630/2013, do 2 de agosto, así como de todas aquelas das que 
se verifique un comportamento invasor. Esta prohibición poderá quedar sen 
efecto, logo de autorización administrativa, cando sexa necesario por razóns de 
investigación, saúde ou seguridade das persoas. 

10. Non poderá autorizarse a liberación no medio natural de organismos modificados 
xeneticamente baixo condicións que poidan alterar a pureza e diversidade 
xenética das poboacións naturais das especies autóctonas ou poñer en risco 
calquera outro valor do espazo natural. 

11. O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá 
limitar ou, se é o caso, prohibir aqueles usos que supoñan unha afección 
apreciable sobre o estado de conservación das especies de flora e fauna 
silvestres de interese para a conservación. 

12. O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá 
desenvolver ou autorizar actuacións de control sobre aquelas poboacións de 
especies que ameacen o equilibrio dos ecosistemas. 

13. A reintrodución de especies actualmente non presentes no espazo natural deberá 
contar co correspondente plan técnico que constará como mínimo dunha 
exposición de obxectivos, unha avaliación ambiental da incidencia da 
reintrodución e un plan de seguimento e control desa especie e deberá ser 
aprobado polo órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza. Non se aprobará ningunha reintrodución cando se considere que poida 
afectar de forma apreciable ao estado de conservación dos hábitats do anexo I da 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, e das especies de interese para a conservación. 

14. A caza e a pesca en augas continentais só poderá realizarse sobre as especies 
que determine o órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza e, en ningún caso, poderá afectar ás especies incluídas na Listaxe de 
especies en réxime de protección especial, no Catálogo español de especies 
ameazadas, no Catálogo galego de especies ameazadas ou as prohibidas pola 
Unión Europea. 
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4.2.3.1 Flora 

1. Asegurar a conservación da diversidade de especies vexetais que alberga o 
territorio galego, especialmente no que á presenza de endemismos se refire. 

2. Evitar a introdución e expansión de especies invasoras  que poidan afectar o 
estado de conservación das poboacións das especies de interese para a 
conservación, en particular Acacia melanoxylon. 

3. Darase prioridade á conservación de especies de flora silvestre de interese para a 
conservación. En particular, darase prioridade á conservación e rexeneración das 
seguintes especies: Dryopteris aemula, D. guanchica, Woodwardia radicans, 
Culcita macrocarpa, Vandenboschia speciosa, Hymenophyllum tunbrigense. 

Actuacións susceptibles de xerar un estado de conse rvación favorable dos 
hábitats de interese comunitario, ou a súa recupera ción 

1. Control, mitigación e, se é o caso erradicación, de especies invasoras que afecten 
á dinámica, distribución e hábitats das poboacións das especies de flora de 
interese para a conservación. 

2. Posta en marcha de viveiros e bancos de xermoplasma que aseguren a 
conservación ex-situ de xeito que se posúa na medida do posible unha mostra 
adecuada da variabilidade xenética poboacional da flora de interese para a 
conservación. 

Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. As actividades agrícolas e gandeiras tradicionais de baixa intensidade e 
compatibles co mantemento da dinámica, da distribución e dos hábitats das 
poboacións das especies de flora de interese para a conservación. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. A redución, fragmentación, degradación ou destrución dos hábitats das áreas 
prioritarias das especies de flora de interese para a conservación. 

2. A recolección, corta, mutilación, arranque, destrución, ou calquera outra acción 
directa na natureza sobre os individuos completos ou parte deles, así como a 
recolla das súas sementes, pole ou esporas, das especies de flora de interese 
para a conservación. 
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3. O sobrepastoreo, a artificialización dos terreos ou calquera outra acción que 
cause unha redución apreciable na dinámica, distribución e hábitats das 
poboacións das especies de flora de interese para a conservación. 

4. A herborización incontrolada e sen autorización de especies de flora de interese 
para a conservación. 

5. Calquera modificación (rozas e outras labores mecánicas, uso do lume, etc.) da 
estrutura, composición ou funcionamento dos hábitats arbustivos naturais e 
seminaturais, que afecte de forma apreciable a dinámica e distribución das 
poboacións das especies de interese para a conservación presentes. 

4.2.3.2 Fauna 

Obxectivos de conservación 

1. Fomento da conservación da diversidade das especies do anexo I da Lei 42/2007, 
13 de decembro, ou catalogadas presentes no parque natural con especial 
atención ás que presentan interese para a conservación, en particular Chioglossa 
lusitanica. 

2. Mantemento ou, se é o caso, restauración do estado de conservación dos hábitats 
que albergan poboacións de especies de interese para a conservación. 

3. Reducir o grao de fragmentación dos hábitats das especies de interese para a 
conservación. 

4. Conservación dos hábitats cavernícolas que serven de refuxio a importantes 
poboacións de quirópteros de interese para a conservación. 

5. Regular e fomentar o exercicio da pesca deportiva fluvial  e da caza que permita 
manter nun estado de conservación favorable as poboacións das especies de 
peixes de interese para a conservación, así como os seus hábitats. 

6. Promover o control, mitigación e, se é o caso, erradicación de espécimes 
invasores que poidan afectar de forma apreciable ó estado de conservación das 
poboacións das especies de interese para a conservación. Neste sentido 
actuarase sobre o control dos efectivos poboacionais de Capra hircus e Cervus 
elaphus a través de plans técnicos de xestión, e poderase contemplar a 
colaboración con entidades cinexéticas da contorna. 

7. Establecer medidas de conservación con respecto ás especies de aves do anexo I 
da Directiva 2009/147/CE e migratorias con chegada regular ao territorio galego, 
tendo en conta as necesidades de protección na zona xeográfica no relativo ás 
súas áreas de reprodución, de muda e de invernada e ás zonas de descanso nas 
súas áreas de migración, prestando especial importancia ás zonas húmidas. 

8. Evitar a contaminación ou a deterioración dos hábitats así como as perturbacións 
que afecten as aves. 
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Actuacións que son susceptibles de xerar un estado de conservación 
favorable dos hábitats de interese comunitario, ou a súa recuperación 

1. Mantemento da diversidade de ambientes e medios dos distintos tipos de 
ecosistemas, evitando a homoxeneización de grandes territorios con biocenoses 
de reducida estrutura e cunha baixa riqueza de especies autóctonas. 

2. Erradicación e control de especies invasoras que afecten de forma apreciable a 
dinámica, distribución e hábitats das poboacións das especies de interese para a 
conservación. 

3. Mantemento e conservación de árbores vellas nos bosques, xa que constitúen un 
importante refuxio para certas especies de interese para a conservación. 

4. Control da contaminación e depuración das verteduras,  reparación de caneiros e 
canles laterais tradicionais, eliminación de obstáculos e barreiras nas canles 
fluviais, restauración do bosque ripario, así como calquera outra actuación sobre 
os corredores fluviais que permita restaurar ou manter a dinámica, a distribución e 
os hábitats das poboacións fluviais e lacustres de peixes, de anfibios e réptiles de 
interese para a conservación. 

5. A construción de ascensores e pasos nas grandes presas fluviais para permitir os 
pasos migratorios das especies de peixes de interese para a conservación. 

6. As actuacións de conservación e recuperación dos hábitats boscosos 
encamiñadas especialmente a aumentar a conectividade e a permeabilidade entre 
masas arborizadas así como cos hábitats adxacentes, que sirvan de corredores 
para as especies de mamíferos de interese para a conservación. 

7. As actividades gandeiras que empreguen unha cantidade de antibióticos inferior á 
empregada habitualmente na gandaría intensiva. 

8. Limitar o acceso de visitantes ás covas e grutas que serven de hábitat para as 
especies de quirópteros protexidos e catalogados. 

Actuacións que non supoñen unha afección apreciable  sobre o estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. Establecemento de medidas alternativas ao emprego de biocidas para o control 
de pragas, tendo en conta que a súa aplicación non afecte de xeito significativo a 
dinámica, distribución e hábitats das especies de invertebrados, aves e 
herpetofauna de interese para a conservación. 

2. As actividades agrícolas e gandeiras tradicionais de baixa intensidade e 
compatibles co mantemento da dinámica e da área de distribución naturais das 
poboacións das especies de herpetofauna, mamíferos e aves de interese para a 
conservación e dos seus hábitats. 

3. Os cerramentos e valados conformados por especies vexetais autóctonas, ou por 
muros de pedra que manteñan os tipos tradicionais da zona, así como os feitos de 
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madeira ou con estacas de madeira e arame ou empregando o pastor eléctrico, e 
que non impidan a circulación da fauna silvestre (colocando os dispositivos que 
sexan necesarios), permitindo a conectividade e a permeabilidade das especies 
de interese para a conservación. 

4. A pesca de carácter deportivo desenvolvida de acordo coa normativa sectorial 
vixente, e que permita o mantemento da dinámica e distribución das poboacións 
das especies de peixes de interese para a conservación, así como dos seus 
hábitats. 

Actuacións que poden afectar de forma apreciable ao  estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario 

1. Desenvolvemento de actividades que afecten a configuración, estrutura e 
composición taxonómica dos hábitats naturais e seminaturais, e especialmente dos 
hábitats de interese comunitario das especies de invertebrados de interese para a 
conservación. 

2. Calquera actuación sen autorización sobre as especies de invertebrados de 
interese para a conservación co propósito de darlles morte, capturalas, perseguilas 
ou molestalas intencionadamente, incluíndo as súas larvas e ovos, nas súas 
tobeiras ou áreas de muda, repouso e alimentación. 

3. A captura incontrolada de exemplares de invertebrados. 

4. A recollida incontrolada para o coleccionismo de especies de invertebrados de 
interese para a conservación. 

5. As verteduras directas de calquera clase (agrícolas, urbanas, industriais) sobre as 
augas fluviais, ou lacustres que non conten coa debida autorización. 

6. Calquera actuación que provoque a fragmentación dos corredores fluviais e 
hábitats lacustres, afectando a súa función de conectividade e permeabilidade. 

7. A construción de grandes presas fluviais sen pasos para a fauna ictícola, así como 
canalizacións e dragados que provoquen unha redución apreciable no estado 
ecolóxico e químico das augas fluviais. 

8. Destrución, subsolado, desecación, sangrado, rozas mecánicas, contaminación, ou 
calquera outra actuación que cause unha afección apreciable sobre a superficie, 
estrutura, composición ou función dos corredores fluviais e zonas húmidas 
continentais (lagoas, turbeiras, matogueiras húmidas) que albergan especies de 
anfibios e réptiles de interese para a conservación. 

9. Calquera actuación sen autorización sobre as especies de herpetofauna, aves e 
mamíferos de interese para a conservación co propósito de darlles morte, 
capturalas, perseguilas ou molestalas intencionadamente,. No caso da 
herpetofauna inclúe as súas larvas e ovos, as súas tobeiras ou áreas de 
reprodución, invernada, muda, repouso e alimentación. E no das aves a destrución 
ou redución das áreas de cría, reprodución, invernada, repouso ou alimentación e, 
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especialmente, daquelas situadas en zonas húmidas. E nos mamíferos calquera 
actividade que cause a destrución ou deterioración apreciable das tobeiras, áreas 
de cría, reprodución, invernada, repouso ou alimentación dos mamíferos de 
interese para a conservación. 

10. As actividades de uso público e recreativo incontroladas que causen perturbacións 
aos mamíferos e  ás aves de interese para a conservación, incluíndo ás súas crías 
e ovos, nos seus niños ou áreas de cría, reprodución, invernada, repouso e 
alimentación. 

11. As liñas eléctricas de alta tensión que non cumpran o establecido no Real decreto 
1432/2008, do 29 de agosto, polo que se establecen medidas para a protección da 
avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. 

12. O desenvolvemento de actividades intensivas de agricultura, gandaría e 
silvicultura, que causen unha deterioración ou redución apreciable da dinámica e 
distribución naturais das poboacións das especies de herpetofauna de interese 
para a conservación, así como dos seus hábitats. 

13. Os cambios de uso que afecten de forma apreciable a estrutura, composición 
taxonómica e funcionalidade dos hábitats de interese comunitario de matogueiras 
e medios rochosos ou agrosistemas tradicionais que constitúen áreas prioritarias 
para diversas especies de interese para a conservación. 

14. O emprego de biocidas para o control de pragas. 

 

4.2.4 Actividades 

4.2.4.1 Usos agropecuarios 

Obxectivos 

1. A xestión agrícola e gandeira do espazo natural deberá primar os 
aproveitamentos e usos sustentables, de modo que se eviten ou minimicen as 
afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxes, medios 
ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais de especies de interese 
para a conservación. 

Directrices 

1. Promoveranse as políticas agrarias que fomenten o mantemento nun estado de 
conservación favorable dos núcleos poboacionais e das áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación, especialmente naqueles casos cuxa 
persistencia se encontra ligada ao mantemento dos sistemas agrícolas e 
gandeiros tradicionais (aproveitamentos tradicionais e extensivos de brañas e 
matogueiras, mantemento dos prados de sega e dente, cultivos tradicionais de 
cereais, etc.). 
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2. Fomentarase o mantemento da agricultura sustentable mediante a sinatura de 
acordos ou convenios contractuais con organizacións de custodia do territorio ou 
cos titulares de terreos de cara á aplicación de medidas agroambientais 
compatibles coa conservación dos hábitats de interese comunitario e/ou das áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación. 

3. Os criterios e as medidas ambientais recollidas nos contratos globais de 
explotación e as medidas agroambientais que promova o órgano autonómico 
competente en materia agraria e do medio rural definiranse en colaboración co 
órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza. 

4. Velarase e promoverase a aplicación de códigos de boas prácticas, así como os 
criterios establecidos de eco-condicionalidade. 

5. Fomentarase a agricultura e gandaría ecolóxicas. 

6. Nos terreos agrícolas e nos pastos procurarase respectar a vexetación autóctona 
de carácter natural ou seminatural establecida nos lindeiros de bosques e 
regueiros, así como as sebes arbustivas e arbóreas, as liñas de arboredo, os 
pequenos bosquetes e cantos elementos naturais poidan ser significativos para a 
conservación da biodiversidade e, en especial, da flora e fauna silvestres. 
Velarase especialmente polo mantemento dos elementos seguintes: 

• Os que sirvan de hábitat secundario, refuxio, cría ou alimentación de 
especies protexidas. 

• Os que constitúan os últimos lugares de refuxio, cría ou alimentación para 
as especies silvestres de flora e fauna en paisaxes agrarias ou gandeiras 
fortemente degradadas. 

• Os que establezan corredores biolóxicos que eviten o illamento xenético 
das poboacións. 

• Os cercados e valados en terreos rurais deberán construírse de tal forma 
que non impidan a circulación da fauna silvestre, axustándose ás normas 
sectoriais e ás recollidas neste plan. Os cerramentos serán 
preferentemente vexetais, conformados por especies autóctonas ou ben 
por muros de pedra mantendo os tipos construtivos tradicionais de cada 
zona, así como os feitos de madeira ou con estacas de madeira e arame 
ou empregando o pastor eléctrico, colocando dispositivos que faciliten a 
circulación da fauna silvestre. 

7. Velarase por evitar a expansión de especies alóctonas e, en especial, daquelas 
en que se verifique un comportamento invasor ou que sexan incluídas no 
Catálogo español de especies exóticas invasoras, e suxeitas ás prohibicións 
establecidas no artigo 61.3 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, así como nas 
normativas que sexan desenvolvidas de maneira regulamentaria. 
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Normativa xeral 

1. Considéranse usos permitidos aqueles de carácter tradicional vinculados coas 
explotacións agrícolas e gandeiras existentes no espazo natural, sempre que 
cumpran coa normativa sectorial que resulte de aplicación e coas disposicións do 
presente plan, incluíndo entre eles: 

• O cultivo ou a cría, dentro das explotacións agropecuarias, de especies, 
subespecies, variedades ou razas representativas dos sistemas 
tradicionais de explotación agrícola ou gandeira existentes en Galicia. 

• Os sistemas tradicionais de gandaría extensiva establecidas antes da 
entrada en vigor do presente plan, sometidas a un control adecuado que 
evite o sobrepastoreo incompatible co mantemento dos hábitats sometidos 
a aproveitamento directo. Inclúense tamén as explotacións futuras que se 
desenvolvan nas mesmas condicións que as anteriores. 

• O uso de xurros, fertilizantes e biocidas nos terreos de labor, hortas, 
explotacións froiteiras e nos pasteiros de carácter artificial ou seminatural, 
sempre que se apliquen de maneira racional, de acordo coas vixentes 
normativas e co Código galego de boas prácticas agrarias. 

• A corta de exemplares de árbores froiteiras e de ornamento existentes en 
explotacións agrícolas, en pequenos hortos ou en xardíns e áreas de uso 
público existentes dentro do espazo natural. Non se considerará uso 
permitido a corta de exemplares incluídos no Catálogo galego de árbores 
senlleiras, regulado polo Decreto 67/2007, do 22 de marzo. 

• A creación de novos pasteiros ou terreos de labor cando non se realicen 
sobre hábitats de interese comunitario nin sobre as áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación. 

• O uso de biocidas en medios agrícolas, nos predios dos núcleos rurais, así 
como nos medios sinantrópicos das vías de comunicación existentes, 
sempre que sexan aplicados seguindo o Código galego de boas prácticas 
agrarias e non sexan empregados á marxe do uso estritamente agrícola. 

2. Coa finalidade de asegurar un uso sustentable dos recursos naturais e o propio 
mantemento das explotacións agropecuarias tradicionais, consideraranse 
actuacións suxeitas a unha adecuada avaliación das súas repercusións e 
posterior autorización por parte do órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza as seguintes: 

• Os cambios de usos cando non supoñan a desaparición ou 
diminución apreciable do estado de conservación (diminución da 
superficie, modificación da estrutura, cambios nas funcións 
ecolóxicas) dos tipos de hábitat de interese comunitario ou dos 
hábitats das especies de interese para a conservación. 
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• A creación de novos pasteiros ou terreos de labor cando non supoñan 
a destrución ou redución apreciable da superficie ocupada por 
hábitats protexidos ou ben das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación. 

• A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas de aproveitamento 
agrícola ou gandeiro. 

• A fumigación con equipamentos aéreos cando non supoñan unha 
afección apreciable sobre os hábitats naturais nin sobre as 
poboacións das especies de interese para a conservación. 

• O depósito de lodos de depuradoras industriais ou urbanas, así como o 
seu o emprego como fertilizantes ou emendas dos solos agrícolas. 

4.2.4.2 Usos forestais 

Obxectivos 

1. Na xestión forestal do espazo natural deberán primar os aproveitamentos e usos 
sustentables realizados de acordo cos obxectivos da Rede Natura 2000 (Directiva 
92/43/CEE, Directiva 2009/147/CE) e baseados nos criterios e indicadores de 
xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando non se eviten, as 
afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxes, medios 
ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos poboacionais de especies de interese 
para a conservación. 

2. As masas forestais deberán conservar o principio da multifuncionalidade e de 
persistencia da masa e serán consideradas como elementos clave na loita contra 
os efectos do cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao ser 
consideradas reservorios a longo prazo de carbono, como de substitución, ao 
subministrar produtos renovables e alternativos aos combustibles fósiles. 

Directrices 

1. Promoveranse as políticas forestais que fomenten o mantemento nun estado de 
conservación favorable dos núcleos poboacionais e das áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación e fomentaranse aqueles compoñentes 
cuxa persistencia se encontra ligada ao mantemento dos sistemas de explotación 
tradicional de carácter forestal. 

2. Promoverase a adquisición e/ou o arrendamento de predios ou ben a compra das 
súas producións, en áreas de especial relevancia ambiental, co fin de asegurar o 
mantemento, no medio ou longo prazo, dos núcleos poboacionais das especies 
de interese para a conservación ou dos hábitats naturais e seminaturais de 
interese comunitario. 

3. Fomentarase a sinatura de acordos ou convenios contractuais coas comunidades 
de montes, con agrupacións de propietarios e cos titulares de terreos que leven a 
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cabo unha xestión forestal acorde cos criterios e indicadores de xestión forestal 
sustentable e que se comprometan á aplicación de medidas ambientais 
compatibles coa conservación dos hábitats de interese comunitario e/ou das áreas 
prioritarias das especies de interese para a conservación. 

4. Os criterios e as medidas ambientais recollidos nos contratos de explotación 
sustentable definiranse no proxecto de ordenación, sobre o cal emitirá informe o 
órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza. 

5. Os montes incluídos dentro do ámbito territorial regulado neste decreto 
consideraranse prioritarios para a aplicación e utilización das medidas forestais 
previstas na política de desenvolvemento rural, así como doutras medidas 
ambientais contidas na política agraria común e compatibles coa conservación 
dos tipos de hábitat de interese comunitario e das especies de interese para a 
conservación. 

6. A xestión forestal deberá desenvolverse mediante instrumentos de ordenación e 
de xestión forestal redactados conforme a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes 
de Galicia. Para a súa aprobación teranse en conta a diversidade e as 
necesidades de conservación dos hábitats naturais e seminaturais de interese 
comunitario, así como dos hábitats das especies de interese para a conservación 
e, por conseguinte, as directrices e normativas establecidas no presente plan. Os 
usos e aproveitamentos que nestes documentos se recollan non poderán 
supoñer, en ningún caso, unha redución apreciable do estado de conservación 
destes hábitats, sobre todo daqueles considerados como prioritarios ou que 
presenten unha reducida cobertura ou elevada fraxilidade no espazo natural ou no 
conxunto da Rede Natura 2000 de Galicia. 

• O órgano competente en materia de conservación da natureza deberá 
emitir informe sobre aqueles plans de ordenación dos recursos 
forestais, proxectos de ordenación e documentos simples de xestión ou 
documentos compartidos de xestión que comprendan áreas incluídas 
ou lindeiras co ámbito territorial deste plan. O mencionado informe 
preceptivo emitirase nos termos que regula o Decreto 52/2014, do 16 
de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de 
xestión de montes de Galicia. 

7. As autorizacións de aproveitamentos forestais en montes situados dentro do 
ámbito territorial deste plan que non conten cun instrumento de ordenación e de 
xestión forestal aprobado levaranse a cabo conforme ao procedemento regulado 
no artigo 92 da Lei 7/2012, do 28 de xuño e no Decreto 50/2014, do 10 de abril, 
polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de 
pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na 
Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do 
Rexistro de Empresas do Sector Forestal). O procedemento deberá garantir, en 
todo caso, a sustentabilidade da xestión dos montes e o mantemento nun estado 
de conservación favorable dos tipos de hábitat de interese comunitario e das 
especies de interese para a conservación. 
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8. Os aproveitamentos deberán realizarse ao abeiro dos obxectivos deste parque 
natural e da Rede Natura 2000 e dos criterios e indicadores de xestión forestal 
sustentable, coa finalidade de garantir o mantemento nun estado de conservación 
favorable dos tipos de hábitat de interese comunitario e das especies de interese 
para a conservación, así como de garantir a persistencia da masa, os solos, os 
biótopos e ecotonos que albergue o monte, así como a tendencia da dinámica das 
formacións de carácter natural. 

9. Os aproveitamentos forestais das formacións boscosas naturais realizaranse 
mediante cortas selectivas, evitando a realización de cortas a eito. 

10. A construción de vías de saca, así como de infraestruturas de defensa contra 
incendios, deberá reducir na medida que sexa posible os impactos paisaxísticos 
negativos. As vías deberán contar con pasos de auga nos desaugadoiros naturais 
do terreo, tanto permanentes como estacionais, e os seus entroncamentos con 
camiños ou vías deberán ser realizados logo de consulta ao órgano autonómico 
competente en materia de conservación da natureza, co fin de determinar a forma 
idónea da súa construción. O depósito dos materiais sobrantes na construción e 
reparación de pistas será controlado con rigorosidade. 

11. Evitarase que a circulación e o uso de maquinaria forestal causen compactación, 
erosión e perda da estrutura dos hábitats do anexo I do artigo 45 da Lei 42/2007 , 
do 13 de decembro, ou dos núcleos poboacionais das especies de interese para a 
conservación presentes nestes. 

12. Os traballos de control de pragas que afecten unha superficie maior de 1 ha serán 
comunicados, para o seu informe preceptivo, ao órgano autonómico competente 
en materia de conservación da natureza e debidamente autorizados polo órgano 
autonómico competente en materia de montes tendo en conta as seguintes 
consideracións: 

• Permitirase o control biolóxico determinado pola Comunidade Internacional 
e coñecido como Entomology Management. 

• Con carácter preferente, en labores de prevención e loita potenciarase o 
emprego de plantas cebo, loita biolóxica con uso de trampas de feromonas 
e, principalmente, a estabilización de poboacións de insectívoros mediante 
o uso de caixas aniñadeiras, así como a protección dos durmideiros de 
quirópteros. 

14. O uso de fitocidas será efectuado ao abeiro do disposto na lexislación sectorial 
vixente e no presente plan. 

15. Na extinción de incendios empregaranse, preferentemente, as accións que xeren 
menor impacto no medio e a restauración de áreas afectadas terá carácter 
prioritario. 

16. Concederase prioridade ao desenvolvemento de accións preventivas contra os 
incendios forestais buscando a compatibilidade coa conservación da 
biodiversidade. 
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Normativa xeral 

1. As superficies forestais arborizadas que, no momento da entrada en vigor deste 
plan, estean poboadas por especies forestais alóctonas poderán seguir sendo 
explotadas en sucesivas quendas por especies da mesma especie, salvo cando 
estes cambios supoñan a transformación de eucaliptais en piñeirais ou cando, tras 
a rexeneración, se creen masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de 
xuño. As devanditas masas poderán ser rexeneradas de forma natural ou ben 
mediante repoboación. 

2. Considéranse permitidos todos os usos e aproveitamentos forestais recollidos nos 
correspondentes proxectos de ordenación, documento simple de xestión ou 
documento compartido de xestión que comprendan áreas incluídas no ámbito 
territorial deste decreto, que recibisen informe favorable do órgano autonómico 
competente en materia de conservación da natureza. O  informe emitirase nos 
termos que regula o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, segundo o procedemento 
establecido pola lexislación sectorial (Lei 7/2012, do 28 de xuño). 

3. Considéranse usos permitidos aquelas actividades de carácter tradicional 
vinculadas coas explotacións forestais existentes no espazo protexido. 

De conformidade co anterior, considéranse usos permitidos: 

• A produción de madeira nos montes xa arborizados con especies 
alóctonas ou autóctonas cultivadas, continuando co ciclo produtivo de 
rexeneración, os coidados culturais e os aproveitamentos, mantendo a 
mesma especie ou modificándoa se así o prevé o instrumento de 
ordenación e de xestión forestal aprobado. 

• A recollida de follaxe, castañas, cogomelos, landras e doutros pequenos 
froitos por parte dos propietarios dos montes para o seu propio 
aproveitamento, sempre que non afecte á persistencia do/s exemplar/es ou 
destas derive unha perda do estado de conservación dos hábitats de 
interese comunitario ou das áreas prioritarias das especies de interese 
para a conservación. Non se considerará como uso permitido o 
aproveitamento das especies silvestres de interese para a conservación. 

• Os aproveitamentos de leñas nas masas arborizadas por parte dos 
propietarios, destinados ao autoconsumo e ao uso doméstico, que non 
sexan obxecto de comercialización sen superar os límites de volume anual 
por propietario de acordo coa normativa sectorial vixente, sempre que non 
afecten á persistencia da masa ou destes derive unha perda do estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario ou das áreas prioritarias 
das especies de interese para a conservación. 

• Tendo en conta as características intrínsecas dos soutos e a súa condición 
de hábitat seminatural de interese comunitario (9260), as actividades e 
aproveitamentos destes, entre as cales se encontran a súa esmouca 
periódica, rozas manuais do sotobosque, plantación e enxerto de novos 
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individuos de Castanea sativa, tratamentos fitosanitarios, etc., todas elas 
necesarias para asegurar o mantemento temporal do hábitat. 

• As cortas dos tipos de bosques do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, vinculadas estritamente ás necesidades de xestión, 
mantemento, restauración, rexeneración e sanidade vexetal, ao abeiro do 
disposto no artigo artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, cando 
sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas, infraestruturas, 
propiedades ou para asegurar a preservación dos ditos hábitats cando non 
sexa posible a rexeneración natural, e conformes cos obxectivos do 
presente plan e da propia Rede Natura 2000. 

• O mantemento das redes de faixas de xestión de biomasa polas 
correspondentes persoas responsables, que se realizará nas condicións 
establecidas para a xestión da matogueira húmida e seca deste plan sen 
prexuízo do disposto nas especificacións técnicas relativas ao mantemento 
das redes de faixas de xestión de biomasa que desenvolva a consellería 
competente en materia forestal. 

• Nas cortas de arboredo de obrigada execución das especies da 
disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e 
defensa contra os incendios forestais de Galicia, será suficiente unha 
comunicación ao órgano inferior competente en materia forestal por razón 
do territorio. Este órgano enviará anualmente unha relación das 
comunicacións recibidas, ao órgano inferior competente en materia de 
conservación da natureza por razón do territorio, para o seguimento da 
incidencia destas cortas nos espazos protexidos do ámbito de aplicación 
deste decreto. 

4. As seguintes actividades relativas aos aproveitamentos de masas forestais, non 
recollidas nos correspondentes proxectos de ordenación, documento simple de 
xestión ou documento compartido de xestión aprobados, deberán ser sometidas 
ao informe preceptivo  por parte do órgano autonómico competente en materia 
de conservación da natureza. O  informe emitirase nos termos que regula o 
Decreto 37/2014, do 27 de marzo e segundo o procedemento establecido pola 
lexislación sectorial (Lei 7/2012, do 28 de xuño, e Decreto 50/2014, do 10 de abril, 
polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de 
pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na 
Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do 
Rexistro de Empresas do Sector Forestal): 

• As cortas de masas forestais de especies alóctonas, coníferas autóctonas 
e nas masas mixtas de especies alóctonas e coníferas autóctonas, 
efectuadas conforme ás especificacións incluídas no presente plan e a 
normativa sectorial vixente, de maneira que se realicen garantindo a 
conservación dos solos e dos compoñentes naturais e non comporten 
unha afección apreciable sobre tipos de hábitat do anexo I do artigo 45 da 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, das áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación ou non afecten a árbores e mouteiras 
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senlleiras, declaradas de conformidade co Decreto 67/2007, do 22 de 
marzo. 

• Nas masas forestais de frondosas de carácter autóctono e nas masas 
mixtas de especies alóctonas e frondosas autóctonas poderán ser 
autorizadas cortas selectivas atendendo a que se realicen garantindo a 
conservación dos solos e dos compoñentes naturais e non supoñan unha 
deterioración apreciable sobre os hábitats do anexo I do artigo 45 da Lei 
42/2007, do 13 de decembro e as áreas prioritarias das especies de 
interese para a conservación, e se realicen de acordo coa normativa 
sectorial de aplicación e obxectivos do presente plan. 

• Os plans empresariais de aproveitamento da biomasa cando definan áreas 
de xestión de biomasa que afecten a terreos incluídos no ámbito de 
aplicación deste plan. 

5. Coa finalidade de asegurar o uso sustentable dos recursos naturais e o propio 
mantemento das explotacións forestais, considéranse sometidas a autorización 
preceptiva do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza as seguintes: 

• As forestacións e reforestacións, que deberán ser levadas a cabo seguindo 
os principios e obxectivos descritos na normativa xeral e que serán 
realizadas baixo os principios de cautela ambiental do artigo 45 da Lei 
42/2007, do 13 de decembro. 

• A realización de queimas controladas ou de restreba, sempre que non 
leven consigo unha afección sobre o estado de conservación dos hábitats 
e das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación e se 
realicen conforme a normativa vixente. 

• O uso de calquera tipo de biocidas ou herbicidas sobre hábitats incluídos 
no anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro ou sobre os hábitats das 
especies de interese para a conservación en superficies superiores a 1 ha. 

• A fumigación con equipamentos aéreos cando non supoñan unha afección 
apreciable sobre os hábitats naturais nin sobre as poboacións das 
especies de interese para a conservación. 

• A recolección de especies silvestres de interese para a conservación con 
fins comerciais por parte dos propietarios dos montes. 

• Os cambios de actividade, forestal a agrícola e á inversa, cando non 
recibisen informe favorable nun instrumento de ordenación ou xestión 
forestal. 

• As cortas de ribeira e as de masas arborizadas de frondosas autóctonas 
incluídas no ámbito de aplicación deste plan e fóra do ámbito de aplicación 
da Lei 7/2012, do 28 de xuño. A consellería competente en materia de 
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conservación da natureza regulará mediante orde o procedemento para 
estas autorizacións. 

7. Consideraranse autorizables os usos e as actividades seguintes sobre os 
queirogais húmidos (4020*), que non supoñan a desaparición ou diminución da 
superficie ocupada polo tipo de hábitat, tales como rozas manuais, pastoreo, 
queimas controladas e cortas que non afecten os perfís do solo, non provoquen a 
arrinca das plantas e non sexan seguidos por tratamentos posteriores (encalado, 
fertilización, subsolado, plantación, sementeira, etc.) que comporten a 
transformación do tipo de hábitat. 

1º) As autorizacións estarán suxeitas ás condicións que establece o artigo 57.3f 
do Decreto 37/2014, do 27 de marzo. 

7. O órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza 
considerará actividades suxeitas a autorización preceptiva a implantación de 
pasteiros e a realización de repoboacións forestais sobre superficies conformadas 
por queirogais secos (4030).  

1º) As autorizacións estarán suxeitas suxeitas ás condicións que establece o 
artigo 57.3f do Decreto 37/2014, do 27 de marzo. 

8. As actuacións de subsolado, sangrado e rozas mecánicas sobre os hábitats 
lacunares (3160), turbeiras (7110*, 7140, 7150, 6230*) ou corredores fluviais 
(3260, 3270, 6430, 91E0*) requirirán da elaboración dun proxecto que será 
sometido a avaliación de impacto ambiental. 

9. Considéranse usos prohibidos : 

• As cortas a feito sobre formacións arborizadas naturais e, 
especialmente, sobre aquelas incluídas dentro do anexo I da Lei 
42/2007, do 13 de decembro. O depósito de materiais sobrantes de 
cortas ou outros aproveitamentos forestais sobre hábitats do anexo I da 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou áreas prioritarias de especies de 
interese para a conservación. 

4.2.4.3 Usos cinexéticos e piscícolas 

Obxectivos 

1. A xestión e o manexo responsable dos aproveitamentos cinexéticos e piscícolas, 
a través dos correspondentes plans técnicos, de modo que se minimicen as 
afeccións sobre os compoñentes clave da biodiversidade: hábitats protexidos e 
enclaves poboacionais de especies de interese para a conservación. 
 

Directrices 

1. Desenvolver os aproveitamentos cinexéticos e piscícolas de xeito compatible cos 
obxectivos de conservación do parque e da ZEC, entendéndoas como actividades 
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económicas e ambientais que cumpren una función social e que deben estar 
suxeitas a plans técnicos competentes que os ordenen, garantindo a 
sustentabilidade dos aproveitamentos e asegurando, mellorando e aumentando a 
diversidade. 
 

Normativa 

1. Actividades permitidas:  
 
a) Con carácter xeral, as actividades de caza e de pesca fluvial reguladas polas 
normativas sectoriais que resulten de aplicación. Estas actividades realizaranse de 
acordo coas regulacións establecidas pola lexislación sectorial, a normativa deste 
plan ou as que poida establecer o órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza. 
 
b)  O adestramento de cans de caza, ao abeiro das normativas sectoriais que 
resulten de aplicación. 
 
c) As accións de mellora de carácter cinexético ou piscícola recollidas nos 
correspondentes plans de ordenación cinexética e piscícola e na normativa sectorial 
vixente, vinculadas ás necesidades de xestión ligadas a un aproveitamento tradicional 
das poboacións, á restauración e sanidade e ao resto dos obxectivos de 
conservación. 
 
d)  Accións de estímulo de restauración de terras agrícolas abandonadas e de 
terreos degradados, para a súa conversión en zonas de alimentación ou refuxio para 
a fauna cinexética. 

 
2. Actividades sometidas a autorización: 

 
• Medidas cinexéticas ou piscícolas complementarias non incluídas nas 

anteriores nin nas directrices descritas nin que fosen aprobadas nos 
correspondentes plans de ordenación cinexética e piscícola, e que estean 
vinculadas ás necesidades do mantemento ou mellora dunha xestión 
sustentable dos recursos cinexéticos e piscícolas. 

 
• establecemento de zonas de caza permanente ou de pesca intensiva.  

 
• Os cerramentos e valados de terreos con carácter cinexético, que deberán 

ser construídos de tal maneira que, na totalidade do seu perímetro, non 
impidan a circulación da fauna silvestre non cinexética e eviten os riscos 
de endogamia nas especies cinexéticas. 

 
Neste sentido, prestarase especial atención a que os devanditos peches 
garantan a conectividade e permeabilidade dos hábitats naturais, e que, 
así mesmo, permitan a migración, a distribución xeográfica e o intercambio 
xenético entre poboacións de especies de interese para a conservación. 
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3. Os plans técnicos que ordenen as actividades cinexética e piscícola no parque 
natural, deberán incorporar o establecido no apartado de directrices deste plan e as 
do artigo 58 do Decreto 37/2014, do 27 de marzo. 

 
 

4.2.4.4 Infraestruturas e obras 

Obxectivos 

1. Procurar minimizar o impacto sobre o medio natural no desenvolvemento de 
infraestruturas (viarias, transporte de enerxía e datos, estacións radioeléctricas, 
etc.) cando estas se realicen fóra dos núcleos urbanos ou das áreas industriais. 

2. Protexer o medio natural e cultural do espazo natural e realizar as medidas de 
restauración necesarias para minimizar o impacto paisaxístico das infraestruturas 
e obras existentes que así o requiran. 
 

3. Garantir que os proxectos de actividades e obras, tanto de promoción pública 
como privada, establezan desde o inicio a consideración dos posibles impactos 
ambientais, o desenvolvemento de alternativas e as medidas e partidas 
orzamentarias necesarias para a corrección, de ser o caso, dos efectos negativos 
producidos, así como a súa adecuación ecolóxica e paisaxística. Todos estes 
elementos serán valorados de forma prioritaria á hora de estudar a concesión das 
pertinentes autorizacións. 

 
4. Procurar, en coordinación coa Administración estatal e autonómica, a 

conservación e ordenación dos recursos naturais existentes no dominio público. 
 

5. Fomentar o mantemento nun estado de conservación favorable dos compoñentes 
ambientais que conforman o espazo protexido mediante a toma en consideración 
na planificación, proxección e posterior execución das obras e infraestruturas 
situadas nel das diferentes opcións viables para desenvolver un proxecto, os seus 
eventuais impactos ambientais, a súa adecuación ecolóxica e paisaxística e, de 
ser o caso, as medidas oportunas para corrixir e/ou compensar os efectos 
negativos xerados. 

Directrices 

1. Os proxectos definirán e incorporarán de forma precisa as medidas de control da 
erosión e a restauración e a integración paisaxística da obra. Estas medidas 
referiranse non só aos elementos principais da obra senón tamén aos accesos 
provisionais e definitivos, conducións, plataformas de traballo, vertedoiros, 
empréstitos e a cantas superficies visen alterada a súa cuberta vexetal ou 
modificadas as súas condicións de equilibrio. 

2. No deseño e execución das obras deberán minimizar os efectos erosivos e a 
alteración hidrolóxica sobre os hábitats naturais e seminaturais e, especialmente, 
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sobre os regueiros, lagoas, turbeiras, queirogais húmidos e outros tipos de zonas 
húmidas. 

3. Evitarase a localización de instalacións ou infraestruturas nos cumes de maior 
altitude do espazo natural, así como naqueles picos que posúan unha gran 
singularidade cultural, paisaxística ou ambiental. 

4. Como criterio para a apertura de novos desmontes, gabias ou vías tomarase 
aquel que supoña, en primeiro lugar, un menor impacto ambiental sobre os 
elementos da paisaxe, os hábitats e as especies protexidas. 

5. Os materiais sobrantes das obras de mantemento, restauración, modificación ou 
desmantelamento deberán ser retirados e xestionados segundo a lexislación 
vixente. 

6. No deseño e mantemento de infraestruturas, teranse en conta as necesidades de 
paso da fauna silvestre. Habilitaranse as medidas necesarias que permitan e 
favorezan este fluxo. 

7. En caso de ser necesaria a introdución de material vexetal (plantas, escallos, 
sementes) para a restauración de noiros e áreas alteradas empregaranse 
unicamente especies autóctonas, e elixiranse aquelas propias dos hábitats 
circundantes á zona de obra. 

8. Controlaranse e eliminaranse as especies exóticas e invasoras das vías e das 
áreas afectadas polas obras. 

9. Co fin de evitar as afeccións sobre hábitats de interese comunitario ou sobre as 
áreas prioritarias das especies de interese para a conservación da fauna e flora 
silvestre na planificación das novas vías, así como nos labores de mantemento 
das existentes, establécense as seguintes directrices: 

• Na execución de obras procuraranse aplicar técnicas de enxeñaría branda 
ou bioenxeñaría. 

• Empregaranse especies vexetais autóctonas na configuración das sebes 
das medianas, beiravías, rotondas e áreas de descanso. 

• Evitarase a vertedura directa ou con certa intensidade sobre materiais 
disgregables ou en áreas de importantes pendentes, así como nos medios 
acuáticos naturais ou seminaturais e, especialmente, sobre regueiros, 
lagoas, turbeiras, queirogais húmidos. 

• Nos puntos de evacuación da auga instalaranse dispositivos co fin de 
reducir a súa capacidade erosiva. 

• O morteiro empregado na construción debe ser do mesmo material 
xeolóxico que o existente na traza. Non se empregarán, en ningún caso, 
como morteiro, residuos industriais. 
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10. Nas obras de restauración ou de rexeneración ambiental seguiranse ademais os 
seguintes criterios: 

• Evitaranse os muros de formigón armado, diques formigonados, diques 
secos ou noiros de pedra. Empregaranse unicamente naqueles tramos 
onde, debido á existencia de construcións previas ou polas características 
erosivas, non é factible empregar outro tipo de medidas. 

• Evitarase a colocación de mobiliario urbano sobre hábitats naturais. 

• Evitarase o uso de materiais alleos ao medio (formigón, aceiro inoxidable, 
materiais plásticos, etc.) no acabado e exteriores. 

• Na construción, mantemento ou modificación de paseos evitarase a 
modificación dos hábitats de interese comunitario e dos hábitats da 
especies de interese para a conservación e, especialmente, daqueles 
considerados como prioritarios. 

• O mantemento ou modificación das construcións existentes deberá 
formularse cara á restauración das condicións ecolóxicas. Substituíranse 
no posible os muros verticais, diques ou noiros de pedra. 

• Na vexetación de noiros e áreas alteradas utilizaranse unicamente 
especies autóctonas propias da zona do espazo natural onde se realiza a 
obra. 

• Empregaranse igualmente especies vexetais autóctonas nas plantacións 
ou sementeiras que se realicen en medianas, beiravías, rotondas e áreas 
de descanso. 

11. Esixirase a instalación, nas obras de toma de auga e na saída das canles de 
fábrica, muíños ou turbinas, de mecanismos que imposibiliten o acceso da 
poboación piscícola a estas correntes de derivación ou achega, á vez que eviten a 
desorientación das especies migratorias con respecto ao curso principal. Ademais, 
velarase por que as dimensións, características, localización, sistema de 
precintaxe e control e épocas do ano en que os devanditos dispositivos de 
interdición estean operativos sexan os máis adecuados, así como por que o 
caudal aparente da canle de restitución sexa menor que o da canle principal e se 
conte con mecanismos de amortecemento ou diques que reduzan a velocidade 
das augas, de maneira que non se acumulen peixes diante da saída da canle e 
poidan ser dirixidos cara ao leito principal. 

12. Procurarase o soterramento dos tendidos aéreos das infraestruturas existentes. 
Neste sentido, promoverase a adopción de acordos coas empresas 
subministradoras que permitan a eliminación progresiva dos tendidos aéreos 
neste espazo natural. 
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Normativa xeral 

1. Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión de infraestruturas e 
obras, aplicarase de conformidade co artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, o disposto na normativa de aplicación. 

2. Usos e actividades permitidos. 

• As tarefas de mantemento e conservación das infraestruturas lineais 
existentes no espazo natural, así como a reposición de sinais, que non 
supoñan modificacións no seu trazado e largo. 

• Consideraranse permitidos os traballos cotiáns necesarios para o 
mantemento das instalacións industriais existentes no espazo natural, 
sempre e cando non causen unha afección apreciable sobre os tipos de 
hábitat de interese comunitario ou sobre os núcleos poboacionais das 
especies de interese para a conservación. 

3. Usos e actividades autorizables. 

• As tarefas de mantemento e conservación das infraestruturas lineais 
existentes no espazo natural non consideradas como permitidas, que 
deberán ser debidamente autorizadas polo órgano autonómico competente 
en materia de conservación da natureza cando supoñan modificacións no 
seu trazado e/ou largo, se deberá minimizar todo posible impacto, se 
tenderá a empregar técnicas o máis brandas posible, non se afectará aos 
elementos clave para a conservación (hábitats, especies de interese) e se 
terán en conta as determinacións establecidas no presente plan. 

• Os traballos de mantemento das instalacións industriais existentes no 
espazo natural que poidan causar unha afección apreciable sobre os tipos 
de hábitat de interese comunitario ou sobre os núcleos poboacionais das 
especies de interese para a conservación deberán ser debidamente 
autorizados conforme ao artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 

• As demolicións de obras e instalacións que non se axusten ás condicións 
establecidas na súa autorización ou que, encontrándose total ou 
parcialmente en estado ruinoso, poidan causar danos ou perigos ás 
persoas, a outros compoñentes e a elementos clave para a conservación 
do espazo ou ás funcións que estes desempeñen. 

 
i. En todo caso, as liñas eléctricas aéreas de alta tensión con 

condutores nus situadas en zonas de protección segundo o Real 
decreto 1432/2008, do 29 de agosto, que sexan de nova construción 
ou que non conten cun proxecto de execución aprobado antes da 
entrada en vigor do devandito real decreto, así como as ampliacións, 
modificacións e reparacións de liñas eléctricas aéreas de alta tensión 
xa existentes, ás cales lle serán de aplicación as medidas de 
protección contra a electrocución e as medidas de protección contra 
a colisión recollidas no referido real decreto. 
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ii. As liñas eléctricas aéreas de alta tensión con condutores nus 

existentes con anterioridade á entrada en vigor do Real decreto 
1432/2008, do 29 de agosto, situadas en zonas de protección, 
seranlles aplicadas, de forma obrigatoria, as medidas de protección 
contra a electrocución e, de forma voluntaria, as medidas de 
protección contra a colisión, establecidas todas elas no devandito 
real decreto. 

 
• As accións sobre o solo que impliquen movementos de terra, como 

dragados, defensa de ríos e rectificación de canles, construcións en 
socalcos, desmontes, recheos e outras análogas, sempre e cando se 
desenvolvan de acordo ao artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e 
que segundo as súas características sexan sometidas ao procedemento de 
avaliación de impacto ambiental conforme a Lei 21/2013, do 9 de 
decembro. 
 

• Por motivos de seguridade pública, o depósito temporal fóra das 
infraestruturas lineais viarias (ferrocarrís, autovías, autoestradas, estradas, 
debidamente autorizados, por motivos de seguridade pública), de obxectos 
que obstrúan a circulación destas, sempre e cando non causen afeccións 
de forma apreciable sobre o estado de conservación dos compoñentes 
clave da biodiversidade do espazo, e que tras levar a cabo unha axeitada 
avaliación das súas repercusións, a opción elixida sexa a solución 
alternativa que se vaia adoptar que mellor salvagarde os valores 
ambientais. 
 

• A apertura de novas infraestruturas temporais por razóns estritas de saúde 
pública, seguridade, auxilio ou por accións directamente relacionadas coa 
xestión e conservación do lugar, causando a mínima afección sobre os 
recursos naturais e, de forma especial, sobre as augas, os solos, os tipos 
de hábitat do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou sobre os 
núcleos poboacionais de especies de interese para a conservación. 
 

• As obras de reparación, conservación e rehabilitación que se consideren 
precisas para o mantemento en bo estado dos paseos fluviais existentes, 
sempre e cando sexan realizadas sen causar afeccións apreciables sobre 
os hábitats do anexo I da Lei 42/2007, do 13 de decembro, ou as especies 
de interese de conservación, e se adecúen aos instrumentos para a 
protección, xestión e ordenación da paisaxe. 

4. Usos e actividades prohibidos. 

• A realización de novas infraestruturas, cando causen unha afección 
apreciable sobre os hábitats prioritarios ou sobre as áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación, e a súa execución sexa 
contraria ao establecido no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 
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• A implantación de novos parques eólicos con excepción, ao abeiro do 
artigo 31 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, dos proxectos de repotenciación dos parques 
eólicos existentes executados ao abeiro do Decreto 138/2010, do 5 de 
agosto. 

4.2.4.5 Uso público e actividades deportivas 

Obxectivos  

1. Compatibilizar o uso público e as actividades recreativas e deportivas cos 
obxectivos de conservación do Parque Natural e co desenvolvemento do medio 
rural.  

2. Ordenar e facilitar o gozo do visitante baseado nos valores do parque natural, de 
modo compatible coa súa conservación. Daranse prioridade e fomentaranse as 
actividades de paseo e contemplación. Neste sentido prestarase especial atención 
aos valores culturais, estéticos, educativo se científico se daránselles prioridades 
obre os de carácter meramente turístico, deportivo ou recreativo. 

3. Achegar á poboación ao ámbito natural, co fin de aumentar a súa valoración sobre 
este medio, e lograr así unha maior sensibilización e implicación na súa 
conservación. 

Directrices 

1. Promover coa Administración estatal, autonómica e provincial, así como cos 
municipios integrados na zona de influencia socioeconómica, o uso público, 
turístico e recreativo de carácter sustentable, así como a aplicación do Plan de 
Acción da Carta Europea de Turismo Sostible Parque Natural Fragas do Eume 
e/ou doutros sistemas que garantan o turismo sustentable no parque natural. 

2. Impulsarase o uso público como elemento dinamizador do desenvolvemento 
socioeconómico da poboación residente na área de influencia do parque natural. 

3. Adecuar a intensidade de uso do espazo á capacidade de acollida. 

4. Realizarase un seguimento e avaliación das actividades de uso público e 
recreativo dentro do parque natural que atenderá, especialmente, aos efectos 
sobre o medio natural e a calidade da visita, aplicando, cando sexa adecuado, as 
oportunas medidas correctoras. 

5. As infraestruturas derivadas da planificación e xestión das actividades de uso 
público e actividades deportivas, deberán desenvolverse preferentemente en 
zonas situadas fóra do espazo natura, nos núcleos rurais (Zona 3, Área de Uso 
Xeral), ou en áreas habilitadas ou que poidan ser habilitadas na Zonas de rede 
fluvial, mato e pasteiros, repoboacións e agropecuarias (zona 2, Área de 
Conservación). 
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6. Exceptúanse da consideración anterior aquelas actividades, instalacións, 

infraestruturas ou equipamentos, vinculados á formación, divulgación e educación 
ambiental, que sexan promovidos polo órgano autonómico competente en materia 
de conservación da natureza. 

Normativa 

1. A dirección xeral competente en materia de conservación da natureza poderá 
adoitar medidas para que o desenvolvemento das actividades de uso público se 
realice de xeito compatible cos obxectivos de conservación. Neste sentido 
poderanse establecer regulacións específicas a través de plans de uso público, 
así como medidas cautelares e de protección para garantir o desenvolvemento 
sustentable  das actividades de uso público no parque natural. 

2. As vías existentes no parque clasificaranse en relación co uso público en: 

- De libre tránsito: Estradas, así como os seus viais de servizo, pistas agrícolas e 
forestais nas que se permite o uso de vehículos, cabalerías, peonil. 

- De tránsito restrinxido: Aqueles viarios nos que o tránsito de vehículos, 
cabalarías e persoas poderá estar transitoriamente sometido a unha regulación 
específica. Inclúense entre eles os seguintes: 

a. Os viarios sobre os que o organismo autonómico competente en materia 
de conservación da natureza estableza unha regulación, temporal ou 
permanente, por necesidades de conservación dos recursos naturais. 

b. Os viarios de usos estritamente peonil (sendeiros e sendas peonís), nos 
cales se prohibe o uso de vehículos, incluídos quads e motocicletas, e de 
cabalerías. 

c. Os sendeiros e camiños de ferraduras nos que se prohibe o uso de 
vehículos a motor, incluídos quads e motocicletas. 

d. Aqueles viarios destinados exclusivamente ao tránsito de vehículos 
vinculados coas actividades agrícolas, gandeiras ou forestais existentes no 
parque natural, nos cales se prohíbe o tránsito de vehículos relacionados 
coas actividades de uso público. 

e. Aqueles viarios ou áreas restrinxidas ao uso público, delimitadas pola 
normativa sectorial. 

Das limiatcións establecidas neste punto, quedan exceptuados os vehículos de 
vixilancia, emerxencias e todos aqueles que conten con autorización do órgano 
autonómico competente en materia de conservación da natureza e se adecúen á 
normativa sectorial. 

3. A circulación e aparcamento de vehículos no desenvolvemento de actividades de 
uso público realizarase nas vías e areas habilitadas a ese fin. Excepcionalmente, 
o órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza poderá 
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autorizar a circulación e o aparcamento sobre hábitats de interese comunitario ou 
sobre os hábitats das especies de interese para a conservación, cando non se 
produza unha afección apreciable sobre os compoñentes clave do patrimonio 
natural e da biodiversidade. 

4. Usos e actividades permitidos:  

• O tránsito peonil, as actividades escolares e divulgativas, sempre e cando se 
realicen de forma racional e respectuosa, acordes coa normativa do presente plan 
e coas regulacións que poida establecer o órgano autonómico competente en 
materia de conservación da natureza. 

• A circulación de vehículos polas vías de libre tránsito, así como o seu 
estacionamento nas áreas establecidas para tal efecto.  

• O estacionamento temporal de caravanas nas instalacións habilitadas a tal efecto. 

• Nas actividades de uso público realizadas dentro do ámbito territorial do plan de 
conservación, os propietarios de animais domésticos de compañía deberán 
adoptar as medidas necesarias, acordes coa normativa de aplicación, para que o 
animal non provoque alteracións sobre as especies de interese para a 
conservación, así como sobre o resto de actividades de uso público e sobre os 
aproveitamentos existentes no espazo natural. Os animais de compañía deberán, 
en todo o ámbito do plan,  dispor de axeitados sistemas de suxeición;  en 
particular só poderán transitar polos viarios de tránsito peonil cun sistema de 
suxeición que lles impidan saír dos viarios. O anterior non será de aplicación para 
os cans empregados na actividade cinexética, ou gandeira, neste caso os 
propietarios dos animais deberán adoptar as medidas necesarias para que o 
animal estea controlado, nunha contorna de 16 m do seu dono. 

i) O servizo territorial poderá limitar temporal ou permanentemente en 
zonas sensibles ou en períodos críticos a presenza de animais de 
compañía, de realas ou a presenza de cans asociados ás explotacións 
agrícolas ou gandeiras. 

• O uso do papaventos e dispositivos semellantes cando non afecten á 
transquilidade das aves. 

• A realización de actividades de carácter deportivo, sociocultural e recreativo que 
se desenvolvan ao aire libre, dentro das áreas establecidas para o uso público. 

• O órgano competente en materia de conservación da natureza poderá establecer 
regulacións específicas para garantir que o desenvolvemente das actividades 
permitidas se realice acorde cos obxectivos de conservación dos hábitats e das 
especies de interese para a conservación. 

 
5. Usos e actividades autorizables: usos e actividades que requiren autorización 

expresa do órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza,  quen, a vista da solicitude, poderá fixar condicións específicas para a 
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súa realización ou, se é o caso, a súa prohibición cando poida afectar de forma 
apreciable ao estado de conservación dos hábitats e das especies de flora e 
fauna silvestres: 

• A realización de actividades de carácter deportivo, sociocultural e recreativo que 
se desenvolvan fóra das áreas establecidas para uso público. 

• O desenvolvemento de actividades organizadas de xeito colectivo, que impliquen 
concentracións de persoas, aglomeracións, estruturas ou servizos asociados e 
poda perturbar as condicións de tranquilidade inherentes ao parque natural. 

• As tiroliñas, ou calquera outro tipo de deporte de risco, incluíndo deportes como a 
espeleoloxía e a escalada en todo o parque. 

• O desenvolvemento de actividades profesionais de filmación ou gravación de 
especies de interese para a conservación ou das súas áreas prioritarias de 
conservación. 

• A instalación de sinalización fóra das  áreas urbanas e núcleos rurais.  

• O uso con fins comerciais da imaxe, marca ou sinais de identidade gráfica do 
parque. 

• O emprego de embarcacións tradicionais, deportivas ou recreativas en encoros. 

• A práctica do aeromodelismo e dispositivos semellantes. 

• Calquera actividade de uso público que poida xerar unha perda do estado de 
conservación dos hábitats de interese comunitario ou das áreas prioritarias das 
especies de interese para a conservación. 

 
6. Usos e actividades prohibidos. 

 
• As prácticas de supervivencia, paintball ou acampada e o bivaque fóra das áreas 

habilitadas para tal efecto. 

• A circulación de vehículos fóra das vías de tránsito regulado e o estacionamento 
fóra das instalacións habilitadas para o seu efecto, incluindo bicicletas, 
motocicletas, quads e todoterreos. 

• O emprego de megáfonos, así como doutros aparellos de son que perturben a 
tranquilidade e a quietude da fauna e do propio espazo natural. Quedan 
exceptuados desta prohibición os que sexan autorizados polo órgano competente 
en materia de conservación trala axeitada avaliación das súas repercusións. 

• O abandono ou depósito de lixo en áreas e recipientes non autorizados. 

• A realización de manobras militares. 

• O baño, agás nas áreas habilitadas a tal fin. 
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• O uso do lume nas áreas e equipamentos de uso público no ámbito do parque. 
Quedan exceptuados desta prohibición os que sexan autorizados polo órgano 
competente en materia de conservación trala axeitada avaliación das súas 
repercusións. 

• O barranquismo e o rafting. 

• As competicións de vehículos de motor, rallys, ou probas equivalentes. 

 

4.2.4.6 Compoñentes culturais 

Obxectivos 

1. Difundir e divulgar os valores educativos do patrimonio cultural, arqueolóxico e 
paleontolóxico do espazo natural, en aras do enriquecemento cultural da 
sociedade no seu conxunto. 

Directrices 

1. Velarase polo correcto estado de conservación dos bens integrantes do 
patrimonio cultural, arqueolóxico e paleontolóxico. 

2. Promoverase o coñecemento dos valores culturais mediante a dotación de 
contidos e equipamento necesario (sinalizacións, paneis explicativos, folletos, 
etc.) para a necesaria posta en coñecemento do público dos valores do patrimonio 
cultural, arqueolóxico e paleontolóxico do espazo natural. 

3. Nas obras e proxectos de restauración ou mantemento do patrimonio 
arquitectónico, evitarase a alteración do estado de conservación dos hábitats de 
interese comunitario e das especies de interese para a conservación. 

Normativa xeral 

1. É precisa a autorización do órgano competente en materia de conservación da 
natureza para a realización das labores de prospección, escavación e 
restauración no ámbito do parque, evitando ou minimizando as afeccións sobre os 
hábitats de interese comunitario e as especies de interese para a conservación. 

2. Os indicadores de acceso que conduzan aos compoñentes do patrimonio cultural 
e etnográfico e ao mobiliario informativo que se coloque neles, deberán ser 
coherentes coa paisaxe e co patrón formal e compositivo da sinalización do 
espazo protexido. 
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4.2.4.7 Actividades científicas e de monitoraxe 

Obxectivos 

1. Fomentar o coñecemento sobre a dinámica ou evolución dos compoñentes e dos 
procesos naturais no Parque natural. 

2. Regular as actividades científicas e de monitoraxe do patrimonio natural e da 
biodiversidade no parque natural co fin de evitar a afección aos seus 
compoñentes. 

Directrices 

1. Favorecerase a realización de traballos de investigación relacionados coa 
biodiversidade e o patrimonio natural do parque natural e as súas peculiaridades e 
fomentarase a investigación naqueles temas de interese para a xestión e 
conservación destes, en particular a relativa as necesidades de mellora do 
coñecemento detectadas nos obxectivos do plan. 

2. Todos os traballos científicos e de investigación a realizar no ámbito do parque 
natural utilizarán as técnicas e métodos menos impactantes posibles para o medio 
natural. 

3. Limitarase a recolección de espécimes e mostras biolóxicas ou de rochas, 
minerais e fósiles aos casos estritamente necesarios e estableceranse as 
condicións de captura ou recollida nas que se indiquen as cantidades, lugares, 
épocas e modo de realizalas. 

4. Crearase un depósito bibliográfico con copias dos estudos e traballos realizados 
no parque natural. 

Normativa xeral 

1. Será necesaria autorización expresa do órgano autonómico competente en 
materia de medio ambiente a realización de actividades científicas e de 
monitoraxe. As investigacións científicas serán efectuadas por persoal cualificado 
quen presentará unha proposta técnica que conterá a información necesaria para 
avaliar a incidencia de actividade sobre o medio (paisaxe, medios ecolóxicos, 
hábitats protexidos, especies de interese para a conservación). A Autorización 
poderá propoñer que a realización das actividades científicas se realicen nunha 
zona ou nunha área concreta do Espazo Natural ou, no seu caso, denegar a súa 
execución. 

Neste sentido, prestarase especial atención ás actividades de marcación e 
anelamento da fauna silvestre, que deberán ser desenvolvidas ao abeiro da 
normativa sectorial. 
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2. Toda actividade científica ou de investigación, con incidencia nos compoñentes 
naturais e ambientais do parque natural, deberá ser autorizada previamente e 
adaptarase ás normas e condicionantes contemplados na devandita autorización. 

a. Soamente poderán ser outorgados permisos de investigación que afecten 
ao estado de conservación de hábitats ou especies consideradas como de 
interese para a conservación, cando sexan estritamente necesarios para a 
xestión destes elementos e cando non existan alternativas para que os 
traballos de investigación se poidan realizar con outros métodos menos 
impactantes, ou en áreas non integradas no espazo natural. 

b. Para a realización de actividades científicas ou de investigación poderanse 
outorgar permisos especiais para o transporte de material e persoas polas 
vías de tránsito restrinxido. Igualmente, poderase autorizar a instalación 
dos campamentos e infraestruturas necesarias en áreas non habilitadas 
para tal fin, con carácter temporal e con impacto visual e ecolóxico mínimo. 

c. O responsable das investigacións realizadas nun espazo natural deberá 
proceder aos traballos necesarios para a restauración das condicións 
naturais que houbese con anterioridade. 

d. As actividades de investigación ou monitoraxe non poderán deixar 
pegadas permanentes que vaian en detrimento dos valores naturais e 
culturais. 

e. As actividades de investigación non poderán, en ningún caso, introducir 
especies ou subespecies, así como xenotipos diferentes aos existentes no 
espazo natural. 

4.3 NORMATIVA ZONAL 

A normativa zonal , contemplada neste apartado estrutura os obxectivos e regula as 
actividades en función da zonificación establecida polo PORN e polas directrices de 
xestión nel definidas para cada unha das zonas.  

1. Zona de reserva natural. 
2. Zona de fragas. 
3. Zona de repoboacións.  
4. Zona de mato e pasto. 
5. Zona agropecuaria. 
6. Zona de rede fluvial. 
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4.3.1 Zona de Reserva natural (Area de Protección) 

Obxectivos 

1.- Manter e restaurar o estado de conservación favorable das paisaxes, dos 
ecosistemas, dos hábitats protexidos e das áreas prioritarias para as especies de interese 
para a conservación, evitando ou anulando a interferencia humana negativa sobre a 
dinámica do ecosistema.  
 
2.- Manter os usos tradicionais por parte da poboación local, evitando aqueles que 
supoñan un risco importante para a conservación ou dinámica dos hábitats naturais e das 
poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación. 
 
Directrices 

1. Fomentarase a conservación e a restauración dos hábitats naturais e dos núcleos 
poboacionais das especies de interese para a conservación, garantindo en todo momento 
o mantemento da súa naturalidade, así como da súa diversidade taxonómica e xenética. 
 
2. Fomentarase a conservación e restauración das paisaxes culturais e, de xeito 
especial, as vinculadas con valores históricos e cos sistemas de explotación tradicional e 
sustentable dos recursos naturais. 
 
3. Velarase para que os aproveitamentos e labores de carácter tradicional que se 
realicen sobre os recursos naturais empreguen as mellores técnicas e a tecnoloxía mais 
avanzada que minimicen os impactos, fomente o aforro enerxético e se realice de xeito 
sustentable.  
 
4. Manterase e restaurarase a dinámica natural dos ecosistemas presentes nestas zonas 
seguindo unha política de mínima intervención.  
 
5. Fomentarase a conservación e recuperación do bosque natural, substituíndo as 
formacións existentes de especies alóctonas por formacións nativas. 
 
6. Arbitraranse medidas de caracter económico especiais para os enclaves rurais 
existentes nesta zona, mediante subvencións ou beneficios fiscais para o 
desenvolvemento dos diferentes sectores produtivos e mellora da súa calidade de vida. 
 
7. Fomentarase a conservación e a restauración natural dos hábitats naturais e dos 
núcleos poboacioneis das especies de interese para a conservación, garantindo en todo 
momento a súa naturalidade, así como a súa diversidade taxonómica e xenética. 
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4.3.2 Zona de Fragas (Área de Protección) 

Obxectivos 

1. Manter e restaurar o estado de conservación favorable das paisaxes, dos 
ecosistemas, dos hábitats protexidos e das áreas prioritarias para as especies de interese 
para a conservación.  
 
2. Manter os usos tradicionais na medida en que supoñan un risco grave para a 
conservación ou dinámica dos hábitats naturais e das poboacións de especies de flora e 
fauna de interese para a conservación. 
 
Directrices 

1. Arbitraranse medidas de carácter económico especiais para os enclaves rurais 
existentes nesta zona, mediante subvencións ou beneficios fiscais para o 
desenvolvemento dos diferentes sectores produtivos e a mellora na súa calidade de vida. 
 
2. Fomentarase a conservación e recuperación do bosque natural, incrementando a 
superficie das formacións nativas e substituíndo paulatinamente as formacións de 
especies alóctonas existentes. 
 
3. Fomentarase a conservación e restauración das paisaxes culturais e, de xeito 
especial, as vinculadas con valores históricos e cos sistemas de explotación tradicional e 
sustentable dos recursos naturais. 
 
4. Fomentarase a conservación e a restauración natural dos hábitats naturais e dos 
núcleos poboacioneis das especies de interese para a conservación, garantindo en todo 
momento a súa naturalidade, así como a súa diversidade taxonómica e xenética. 
 
5. Velarase para que os aproveitamentos e labores de carácter tradicional que se 
realicen sobre os recursos naturais empreguen as mellores técnicas e a tecnoloxía mais 
avanzada que minimicen os impactos, fomente o aforro enerxético e se realice de xeito 
sustentable.  
 

4.3.3 Zona de Repoboacións (Área de Conservación) 

Obxectivos 

1. Manter ou, se é o caso, restaurar as paisaxes, os ecosistemas, os hábitats protexidos 
e as áreas prioritarias para as especies de interese para a conservación, nun estado de 
conservación favorable. 
 
2. Mantemento dos usos tradicionais por parte da poboación local, evitando aqueles que 
supoñan un risco grave para a conservación ou dinámica dos hábitats naturais e das 
poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación. 
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3. Ordenación e regulación das actividades deportivas e recreativas de baixa incidencia 
ambiental, especialmente o sendeirismo, excursionismo e actividades afíns, sempre que 
non produzan deterioración apreciable de hábitats e especies. 
 
4. Os aproveitamentos dos recursos naturais poderán someterse a melloras que 
permitan un aproveitamento máis eficaz destes, mantendo os criterios de 
sustentabilidade e de eco-condicionalidade. 
 
Directrices 

1. Arbitraranse medidas de carácter económico especiais para os enclaves rurais 
existentes nesta zona, mediante subvencións ou equivalentes para o desenvolvemento 
dos diferentes sectores produtivos e a mellora na súa calidade de vida.  
 
2. Fomentarase a conservación e restauración natural dos hábitats naturais e dos 
núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, garantindo, en todo 
momento o mantemento da súa naturalidade, así como a súa diversidade taxonómica e 
xenética. 
 
3. Velarase para que os aproveitamentos e labores de carácter tradicional que se 
realicen sobre os recursos naturais empreguen técnicas que minimicen os impactos e 
sexan de carácter sustentable. Para acadar o anterior fomentarase a aplicación e 
implementación de códigos de boas prácticas como criterios orientadores da xestión 
sustentable dos recursos naturais, así como promover e velar pola aplicación dos 
requisitos establecidos na normativa e programas de eco-condicionalidade. 

4.3.4 Zona de Mato e Pasto (Area de Conservación) 

Obxectivos 

1. Manter ou, se é o caso, restaurar, as paisaxes, os ecosistemas, os hábitats protexidos 
e as áreas prioritarias para as especies de interese para a conservación, nun estado de 
conservación favorable. 
 
2. Mantemento dos usos tradicionais por parte da poboación local, evitando aqueles que 
supoñan un risco grave para a conservación ou dinámica dos hábitats naturais e das 
poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación. 
 
3. Ordenación e regulación das actividades deportivas e recreativas de baixa incidencia 
ambiental, especialmente o sendeirismo, excursionismo e actividades afíns, sempre que 
non produzan deterioración apreciable de hábitats e especies. 
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Directrices 

1. Arbitraranse medidas de carácter económico especiais para os enclaves rurais 
existentes nesta zona, mediante subvencións, ou para o desenvolvemento dos diferentes 
sectores produtivos e a mellora na súa calidade de vida. 
 
2. Fomentarase a conservación e a restauración natural dos hábitats naturais e dos 
núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, garantindo, en todo 
momento, o mantemento da súa naturalidade, así como da súa diversidade taxonómica e 
xenética. 
 

a. Os queirogais higrófilos (4020*) e os mosaicos e sistemas de prados 
mesófilos (6510, 6520), debido ao seu carácter de hábitats de interese 
comunitario ou prioritario, serán receptores preferentes das actuacións de 
mellora neste período. Potenciaranse accións que aumenten a diversidade 
estrutural e paisaxística mediante a aplicación de plans compatibles co 
medio. 

 

4.3.5 Zona Agropecuaria (Área de Conservación) 

Obxectivos 

1. Manter ou, se é o caso, restaurar, as paisaxes, os ecosistemas, os hábitats protexidos 
e as áreas prioritarias para as especies de interese para a conservación, nun estado de 
conservación favorable. 
 
2. Mantemento dos usos tradicionais por parte da poboación local, evitando aqueles que 
supoñan un risco grave para a conservación ou dinámica dos hábitats naturais e das 
poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación. 
 
3. Ordenación e regulación das actividades deportivas e recreativas de baixa incidencia 
ambiental, especialmente o sendeirismo, excursionismo e actividades afíns, sempre que 
non produzan deterioración apreciable de hábitats e especies. 
 
Directrices 

1. Velarase para que os aproveitamentos e labores de carácter tradicional que se 
realicen sobre os recursos naturais empreguen técnicas que minimicen os impactos e 
sexan de carácter sustentable. Para acadar o anterior fomentarase a aplicación e 
implementación de códigos de boas prácticas como criterios orientadores da xestión 
sustentable dos recursos naturais, así como promover e velar pola aplicación dos 
requisitos establecidos na normativa e programas de eco-condicionalidade. 
 
2. Os aproveitamentos dos recursos naturais poderán someterse a melloras que 
permitan un aproveitamento máis eficaz destes, mantendo os criterios de 
sustentabilidade e de eco-condicionalidade: 

a. Evitarase a existencia de grandes superficies continuas, cubertas polo 
mesmo tipo de vexetación de carácter sinantrópico. 
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b. Os mosaicos e sistemas de prados mesófilos (6510, 6520), debido ao seu 
carácter de hábitat de interese comunitario, serán receptores preferentes 
das actuacións de mellora.  

c. Potenciaranse accións que aumenten a diversidade estrutural e 
paisaxística mediante a aplicación de plans compatibles co medio. 

d. Potenciarase a instalación nas zonas de pasto de chantóns de frondosas 
susceptibles de aproveitamento por ramalleo, en marcos amplos ou 
irregulares. 

e. Fomentarase a conservación e recuperación do bosque natural, 
substituíndo as formacións existentes de eucaliptais, piñeirais e outras 
especies alóctonas por formacións nativas. 

 

4.3.6 Zona de Rede Fluvial (Área de Conservación) 

Obxectivos 

1. Manter ou, se é o caso, restaurar, as paisaxes, os ecosistemas, os hábitats protexidos 
e as áreas prioritarias para as especies de interese para a conservación, nun estado 
de conservación favorable. 

 
2. Os aproveitamentos dos recursos naturais poderán someterse a melloras que 

permitan un uso máis eficaz destes, mantendo os criterios de sustentabilidade e de 
eco-condicionalidade. 

 
3. Ordenación e regulación das actividades deportivas e recreativas de baixa incidencia 

ambiental, especialmente o sendeirismo, excursionismo e actividades afíns, sempre 
que non produzan deterioración apreciable de hábitats e especies. 

 
Directrices 

1. Fomentarase a conservación e a restauración natural dos hábitats naturais e dos 
núcleos poboacionais das especies de interese para a conservación, garantindo, en todo 
momento, o mantemento da súa naturalidade, así como da súa diversidade taxonómica e 
xenética. 
 
2. Velarase porque os aproveitamentos da rede fluvial, en particular sobre o Eume se 
leven a cabo cumprindo os obxectivos, as directrices e as disposicións normativas do 
presente plan.  
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4.3.7 Normas de Ordenación do territorio e urbanism o 

estruturadas por zonas 

Normas específicas para a Zona de Reserva e a Zona de Fragas (Área de 
Protección) 

  
a) Usos e actividades permitidos. 
 

1) 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 dende 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. 
 

2) 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). 

 
3) As tarefas de deslindamento e marcaxe dos terreos e parcelas situados no 

Dominio Público. 
 
b) Usos e actividades autorizables. 
 

1) As obras de reconstrución, rehabilitación, conservación e reforma necesarias nas 
construcións e instalacións 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 xeito, 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 
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condicións establecidas no artigo 42 e na disposición transitoria 11ª da 
Lei 9/2002, do 30 de decembro. 

2) 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. 

3) 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 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. 

4) 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 esta  función. 

5) 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 medio 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 a paisaxe, minimizando ou corrixindo o 
seu impacto. 

6) 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 ao establecido no artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro. 

7) 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 
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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 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 hábitats prioritarios nin sobre núcleos de especies de interese para a 
conservación, e non afectará, dun xeito significativo, aos elementos da paisaxe 
que revistan unha importancia fundamental para os compoñentes da 
biodiversidade, nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos 
ecosistemas: 

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 apartado de exclusión do presente plan, e 
actividades complementarias de primeira transformación, 
almacenamento e envasado de produtos do sector primario, sempre 
que garden relación directa coa natureza, extensión e destino do predio 
ou explotación do recurso natural. 
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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. 
 

1) 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. 

2) A instalación de establecementos de acuicultura.  
3) As actividades de investigación e exploración mineira. 

 
Normas específicas para a Zona Repoboacións, Zona d e Matogueiras e 
pasto, Zona  Agropecuaria e Zona de Rede Fluvial (A rea de Conservación) 

a) Usos e actividades permitidos. 
 
As mesmas  actividades consideradas como permitidas no apartado 7.1.a), definidas para  
a Área de Protección. 
 

b) Usos e actividades autorizables. 
 

1) 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 7º.  
 

2) 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 
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 compoñentes 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, 
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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 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. 

viii. Construcións destinadas ás actividades extractivas existentes, 
incluídas as explotacións mineiras, as canteiras e á extracción de 
agregados ou terras, así como os seus establecementos de beneficio, 
sempre e cando se adapten ao establecido no apartado de exclusión 
do presente plan, e actividades complementarias de primeira 
transformación, almacenamento e envasado 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. 

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. 

3) 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 apartado de 
actividades excluídas do presente plan e se desenvolvan de acordo ao artigo 45 
da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e mediante os correspondentes plans de 
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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. 

4.3.8 Normas de Uso público e actividades deportiva s 
estruturadas por zonas 

Normas específicas para a Zona de Reserva e a Zona de Fragas (Area de 
Protección) 

a)  Usos e actividades prohibidos. 
Consideraranse prohibidas todas as actividades recreativas e de uso público non 
recollidas como permitidas ou autorizables no apartado  5.2.4.5 , subapartado 5, relativo 
a “Uso público e actividades deportivas”. 
 

4.4 NORMATIVA ESPECÍFICA PARA A ZEC ES1110003 
FRAGAS DO EUME 

4.4.1 Normas específicas para a Área de Uso Xeral 

Tal como indicamos na zonificación do PORN exclúense aos efectos urbanísticos os 
asentamentos, núcleos rurais e o solo cualificado como urbanizable. Polo tanto o PRUX 
completa este aspecto, incluíndo a normativa da ZEC para a Zona 3 (Área de uso xeral) 
que sería de aplicación nos ditos núcleos.  

4.4.1.1 Urbanismo e ordenación territorial 

Obxectivos 

1) Contribuír a fomentar a ordenación dos principais núcleos de poboación dentro do 
parque natural. 

2) Garantir que os proxectos de actividades e obras, tanto de promoción pública 
como privada, establezan desde o inicio a consideración dos posibles impactos 
ambientais, o desenvolvemento de alternativas e as medidas e partidas 
orzamentarias necesarias para a corrección, de ser o caso, dos efectos negativos 
producidos, así como a súa adecuación ecolóxica e paisaxística. Todos estes 
elementos serán valorados de forma prioritaria á hora de estudar a concesión das 
pertinentes autorizacións. 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

146 de 157

 

Directrices 

1) En materia de planificación da ordenación urbanística e territorial observarase o 
disposto no artigo 4 do anexo II do Plan Director da Rede Natura 2000. 

2) No desenvolvemento das actuacións urbanísticas no ámbito da ZEC ES1110003 
Fragas do Eume incorporaranse as condicións expostas na planificación 
hidrolóxica, sobre todo no tocante ás condicións de urbanización, edificación e 
obras en zonas asolagables. 

3) A clasificación do solo dentro do espazo natural adaptarase á normativa estatal e 
autonómica vixente, que rexerá a actividade construtiva no solo urbano e nos 
núcleos rurais e regulará o seu desenvolvemento co fin de asegurar a protección 
e conservación da paisaxe e dos compoñentes clave do espazo natural. 

4) Os plans xerais de ordenación municipal daqueles municipios que teñan unha 
superficie superior ao 40 % clasificada como solo rústico de especial protección 
de espazos naturais poderán outorgar, en aplicación do artigo 32 da Lei 9/2002, 
do 30 de decembro, outra clasificación de solo en ámbitos lindeiros sen solución 
de continuidade co solo urbano e cos núcleos rurais que resulten imprescindibles 
para o desenvolvemento urbanístico sustentable, sempre e cando os ditos plans 
xerais de ordenación municipal conteñan as medidas necesarias para a 
integración da ordenación proposta coa paisaxe e os valores obxecto de 
protección. 

5) Os instrumentos do plan urbanístico deberán definir as condicións que garantan a 
integración paisaxística das edificacións e manteñan o estilo tradicional do espazo 
natural, e prestarán especial atención á tipoloxía e aos volumes, así como aos 
materiais de cubertas e fachadas. Para lograr este obxectivo, promoveranse as 
liñas de fomento ou subvención necesarias. 

6) Promoverase a elaboración de estudos ou catálogos sobre a arquitectura 
tradicional do espazo natural. Crearanse liñas de axuda para a adecuación das 
vivendas rurais á devandita tipoloxía e fomentarase que na rehabilitación, mellora 
e nova construción de vivendas rurais se manteña a fisionomía tradicional dos 
núcleos rurais. 

7) Fomentarase a rehabilitación de edificios fronte á construción doutros novos. 

8) Nas edificacións promoverase especialmente a substitución dos elementos 
construtivos distorsionantes por outros máis acordes cos tipos tradicionais do 
espazo natural. 

9) Os instrumentos de desenvolvemento urbanístico procurarán fixar, con carácter 
de mínimos, as condicións necesarias para evitar a formación de pantallas 
arquitectónicas e garantir a integración paisaxística das vivendas e a súa 
harmonía coa contorna. 

10) Fomentarase a inventariación de edificios, elementos ou conxuntos 
arquitectónicos, de enxeñaría, espazos colectivos, etc., que sexan de interese 
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polo seu valor arquitectónico, histórico, social ou cultural, co obxecto de facilitar a 
súa rehabilitación e coñecemento, e promoverase a protección e conservación 
das edificacións máis valiosas. 

11) Toda actuación que se vaia realizar en edificacións xa existentes se adaptará ás 
normas urbanísticas correspondentes. 

Normativa 

1) Con carácter xeral, e en materia de planificación e xestión urbanística e de 
ordenación territorial, aplicarase, de conformidade co artigo 45 da Lei 42/2007, do 
13 de decembro, o disposto na normativa de aplicación. 

2) Para o desenvolvemento das actuacións urbanísticas no ámbito de aplicación 
deste decreto, incluíndo a realización de edificacións, será necesaria a 
autorización previa do órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza, que se desenvolverá de conformidade co artigo 45 da 
Lei 42/2007, do 13 de decembro, independentemente do resto das autorizacións 
por parte doutros órganos competentes, agás as actuacións que figuran como 
usos permitidos no artigo 68 do Plan Director da Rede Natura 2000. 

3) Con carácter xeral, en solo urbano e de núcleo rural aplicarase o réxime de usos 
previstos no planeamento urbanístico. 

a) Usos e actividades permitidos. 
1) Todas aquelas actividades de urbanismo e ordenación do territorio consideradas 

como permitidas na Área de Conservación da presente normativa. 
2) Dentro do solo de núcleo rural considéranse permitidos os seguintes usos: 

i) As obras de conservación, restauración, rehabilitación e 
reconstrución das edificacións tradicionais ou de especial valor 
arquitectónico existentes no núcleo rural, sempre que non 
impliquen variación das características esenciais do edificio nin 
alteración do lugar, do seu volume ou da súa tipoloxía orixinaria. 

ii) As obras de conservación e restauración das edificacións 
existentes sempre e cando non supoñan a variación das 
características esenciais do edificio, nin a alteración do lugar, 
volume e tipoloxía tradicional. 

 
b) Usos e actividades autorizables. 
 

1) Todas aquelas actividades de urbanismo e ordenación do territorio consideradas 
como autorizables na Área de Conservación da presente normativa, con 
excepción das recollidas no puntos 2º e 3º que se regulan a continuación. 

2) As obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións 
existentes que non supoñan variación da súa tipoloxía, sen prexuízo do 
establecido na normativa urbanística vixente. 

3) 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 
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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 
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 ós tipos de 
hábitat prioritarios nin ós núcleos poboacionais das especies de interese para a 
conservación, nin afecten dun xeito significativo ós elementos da paisaxe que 
revistan unha importancia fundamental para os compoñentes da biodiversidade, 
nin tampouco á función de conectividade e permeabilidade dos ecosistemas): 

i) Novas construcións destinadas a usos residenciais vinculados á 
explotación agrícola e gandeira, sen prexuízo de correspondente 
licenza municipal. Neste sentido, toda actuación urbanística deberá 
cumprir as condicións de edificación establecidas na Lei 9/2002, do 
30 de decembro, así como as disposicións relativas aos 
desenvolvementos urbanísticos contidas no Plan de ordenación do 
litoral cando se trate de espazos que entren dentro do seu ámbito 
de aplicación. 

ii) 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. 

iii) 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. 

iv) 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. 

v) As instalacións vinculadas funcionalmente ás estradas e previstas 
na ordenación sectorial destas, así como, en todo caso, as de 
subministración de carburante. 

vi) As construcións e 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. 

vii) 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. 

viii) As construcións e instalacións para equipamentos e dotacións que 
deban situarse necesariamente no medio rural, como cemiterios, 
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escolas agrarias, centros de investigación e educación ambiental e 
campamentos de turismo e pirotecnias. 

ix) 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, despois 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. 

x) 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 envasado de produtos do sector primario, 
sempre que garden relación directa coa natureza, extensión e 
destino do predio ou explotación do recurso natural. 

xi) As infraestruturas de abastecemento, tratamento, saneamento e 
depuración de augas, de xestión e tratamento de residuos. 

xii) 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. 

xiii) Con carácter excepcional nos municipios con máis do 40% da súa 
superficie clasificada como solo rústico de especial protección de 
espazos naturais, as seguintes actividades: 

a. O depósito de materiais que sexan propios do medio rural e 
das súas actividades relacionadas e debidamente autorizadas. 
b. O almacenamento e parques de maquinaria vinculados 
directamente coa conservación, o uso e o gozo do medio 
natural, así como os propios do medio rural e das súas 
actividades relacionadas e debidamente autorizadas. 
c. O estacionamento ou exposición de vehículos ao aire libre 
vinculados directamente coa conservación, o uso e o gozo do 
medio natural, así como os propios do medio rural e das súas 
actividades relacionadas e debidamente autorizadas. 

 
4) 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 apartado de 
actividades excluídas do presente plan e se  desenvolvan de acordo ao artigo 45 
da Lei 42/2007, do 13 decembro, e mediante os correspondentes plans de labores 
mineiros que serán sometidos a informe preceptivo polo órgano competente en 
materia de conservación da natureza. 
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c) Usos e actividades prohibidos. 
 

1) 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. 
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5 PROGRAMA DE ACTUACIÓNS A 
DESENVOLVER 

 
O presente Plan desenvolverase a través dunha serie de programas básicos de actuación 
para o período de vixencia do PRUX, que se desenvolverán pola Consellería con 
competencias en materia de conservación da natureza en colaboración cos outros 
departamentos administrativos da Xunta de Galicia no marco das súas respectivas 
competencias. 
 
Estes programas básicos de actuación agrúpanse por unidades temáticas relativas ao 
seu contido básico nos seguintes epígrafes: 
 
 
1.- Programa de actuacións sobre o medio físico. 

- Traballarase coas administracións autonómica, provincial e cos concellos da zona de 
influencia socioeconómica para a adopción de medidas necesarias para: 

• Incrementar a conciencia pública sobre a necesidade de aplicar boas prácticas 
para a prevención e control da erosión.  

• Con respecto aos ecosistemas subterráneos  traballarase na identificación dos 
enclaves que constitúen un refuxio importante para as poboacións cavernícolas 
ameazadas (os quirópteros entre outros).  

• Reducir progresivamente as verteduras na auga, avanzando na implantación dos 
sistemas de depuración de augas  residuais. Estas accións coordinaranse co 
organismo de cunca dentro do Plan de Control de Vertidos. 

• Fomentar o aforro e o consumo sostible da auga desenvolvendo, de xeito 
coordinado co organismo da conca, accións dentro da campaña de “Uso racional 
da auga”. 

• Velarase polo mantemento da calidade das augas no espazo en colaboración co 
organismo da conca. 

 
- Elaborarase un mapa de riscos de erosión na totalidade do parque natural. 
 

• Realizarase un seguimento da área afectada polos incendios do ano 2012 para a 
comprobación da súa evolución e se as actuacións efectuadas foron suficientes 
ou son necesarias novas medidas complementarias que favorezan a recuperación 
dos solos e do tapiz vexetal. 

 
- Profundizarase no coñecemento do medio físico incluíndo a realización dun inventario 

dos recursos xeolóxicos e edafolóxicos, tendo en conta a súa rareza, vulnerabilidade 
ou dano e accesibilidade e a mellora da información sobre calidade da auga.  
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2.- Programa de actuacións sobre a biodiversidade. 

- As medidas necesarias para o mantemento da paisaxe  orientaranse a evitar ou 
minimizar a implantación novos elementos artificiais que limiten o campo visual ou 
rompan a harmonía e a retirada dos existentes. Inclúense neste apartado a 
eliminación de vertedoiros e entulleiras incontroladas. 

- Traballarase na mellora da conectividade ecolóxica do parque natural en relación 
coas ZEC máis cercanas, aumentando a coherencia das redes ecolóxicas e a 
permeabilidade da paisaxe, para favorecer a dispersión, migración e movementos 
das especies e favorecendo a súa adaptación ao cambio climático. 

 
- Realizaranse traballos de identificación, cartografía, mantemento ou recuperación 

dos hábitats de interese comunitario e hábitats das esp ecies de interese 
para a conservación. Para o período 2015-2020 selecciónanse os seguintes: 

o Hábitats prioritarios: 4020*, 7110*, 7140 e 91E0*. 
o Hábitats das especies:  

� Chioglossa lusitanica, Iberolacerta monticola, Rana temporaria e 
Rana iberica. 

� Dryopteris aemula, D. guanchica, Woodwardia radicans, Culcita 
macrocarpa, Vandenboschia speciosa e Hymenophyllum 
tunbrigense. 

o Corredores fluviais: 3260, 3270. 
 

- Abordaranse medidas de conservación nas zonas húmidas continentais, 
matogueiras e medios rochosos , principalmente sobre os hábitats 4020*, 6230*, 
4030, prestando especial atención á adecuación das actividades tradicionais 
como o pastoreo. 

 
- Programaranse medidas para a conservación e uso dos hábitats boscosos  

(9230, 9260, 91E0*) e o seu aproveitamento racional, que inclúan: 
o O rexistro daquelas masas de máis de 15 ha en coto redondo e idade de 

20 ou máis anos (artigo 93, lei 7/2012, de 28 de xuño). 
o Fomento da elaboración de instrumentos de ordenación ou documentos 

compartidos de xestión e fomento da agrupación de propietarios. 
 

- Con respecto á conservación para as especies , contemplaranse medidas para: 
o A recuperación do estado de conservación das poboacións de: 

� Fentos ameazados: Culcitama crocarpa, Vandenboschia speciosa e 
Woodwardia radican. 

� Chioglossa lusitanica. 
o O control das especies invasoras centrando os esforzos sobre a Acacia 

melanoxylon e Capra hircus con carácter prioritario.  
o Evitarase o incremento da superficie ocupada por especies do xénero 

Eucalyptus, ben sexa por rexeneración ou plantación, en áreas onde non 
estiveran presentes previamente e sometidos a xestión forestal mediante o 
fomento de liñas de axuda que compensen o sobrecoste e as perdas de 
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rendas derivadas da plantación de frondosas, en especial nas zonas de 
reserva e de fragas. 

3.- Programa agropecuario e forestal. 
 

- Estableceranse medidas de fomento e promoción das actividades agrícolas e 
forestais compatibles coa conservación do parque, contemplando, entre outras 
medidas, a posibilidade de permutar predios ou adoptar acordos de custodia do 
territorio. 

- Coordinarase a adopción de criterios e medidas contidas nos contratos globais 
de explotación  e nas axudas agroambientais  que repercutan sobre o parque 
natural, incorporando as consideracións ambientais. Esta acción implementarase 
a través das medidas “Investimentos non produtivos vinculados á consecución de 
obxectivos agroambientais e climáticos” e “Axudas a zonas con limitacións 
naturais ou outras limitacións específicas” do vindeiro Plan de Desenvolvemento 
Rural (PDR), cofinanciado con fondos FEADER. 

- Promoverase a inclusión no Catálogo de montes de utilidade pública dos 
montes  públicos que actualmente son patrimoniais e propiedade da Xunta de 
Galicia, e traballarase na aplicación da ordenación  forestal destes e na 
adaptación dos actuais instrumentos de ordenación ás disposicións deste plan. 

- Rexistraranse como masas consolidadas de frondosas autóctonas, en aplicación 
da lei 7/2012, de montes de Galicia, aquelas formacións con superficie en coto 
redondo superior a 15 ha e con idade media de cando menos 20 anos. Ao 
obxecto de asegurar a súa sustentabilidade precisarán para o seu aproveitamento 
dispor dun documento compartido de xestión aprobado pola Administración 
forestal.  

- Fomento da elaboración de documentos compartidos de xestión e ordenación e 
da agrupación de propietarios. 

- Elaborarase un catálogo de pastizais naturais e seminaturais. 
- Promoverase a adopción de sistemas de certificación forestal nas masas forestais 

e plantacións obxecto de aproveitamento. 
- Tomaranse medidas tendentes á eliminación da vexetación arbórea sobre 

turbeiras nos montes patrimoniais. 
- Fomentaranse os sistemas silvopastorais e os agroforestais en xeral. 

 
 

4.-Programa cinexético e piscícola 
 

- Avanzarase na ordenación cinexética das zonas comúns de caza. 
- Realizarase o seguimento das especies cinexéticas e piscícolas, centrando os 

esforzos sobre Salmo trutta trutta, Sus scrofa e Capreolus capreolus. Realizarase 
o seguimento das poboacións de Cervus elaphus, pois parece ter un 
comportamento expansivo que pode afectar á vexetación do parque, e disporanse 
actuacións de control de ser necesarias.  

 
5.- Programa de uso público e actividades culturais  
 

- Promoverase coa administración estatal, autonómica e provincial, así como cos 
municipios da zona de influencia socioeconómica o uso público, turístico e 
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recreativo de carácter sostible. Estudarase a capacidade de acollida e 
procurarase dirixir aos visitantes cara as zonas menos sensibles, diversificando o 
fluxo turístico. 

- Promoverase a aplicación do Plan de Acción da Carta Europea de Turismo 
Sostible Parque Natural Fragas do Eume. 

- Difundirase e divulgarase o patrimonio natural, cultural, arqueolóxico e 
paleontolóxico do espazo natural. 

- Revisarase e mellorarase a sinalética. 
- Promoverase a homologación das rutas existentes no espazo natural para dar 

cumprimento ás condicións establecidas pola Federación Española de Montaña e 
Escalada, a Federación Galega de Montañismo e a normativa internacional. 

 
6.- Programa de actividades científicas e monitorax e 
 
Dentro do programa de mellora do coñecemento científico sobre os elementos do parque, 
durante a vixencia do Plan realizaranse os seguintes estudos, ben mediante  elaboración 
directa ou ben apoiando a súa elaboración por terceiros: 

- Estudos sobre hábitats de interese comunitario e especies animais e vexetais de 
interese para a conservación con prelación das especies prioritarias e 
catalogadas. Enténdese prioritario para este período a revisión da cartografía de 
hábitats e especies de interese para a conservación e a inventariación e 
catalogación de fungos e liques.  

- Estudos da incidencia dos herbívoros salvaxes e domésticos na flora do parque. 
- Estudos relacionados coa ordenación e xestión forestal sostible. Enténdese 

prioritario para este período a ordenación dos bosques que conforman as Zonas 
de Reserva e Zona de Fragas. 

- Estudo das variedades de castiñeiro nos soutos e da situación sanitaria dos 
mesmos. 

- Diagnóstico socioeconómico, con indicación dos factores limitantes do 
desenvolvemento, determinando as potencialidades económicas do parque, en 
coherencia coas directrices e normativa de ordenación física e ambiental. 

- Valoración económica do parque no seu conxunto, incluíndo os servizos ou 
externalidades. 

 
7.- Programa de consolidación de imaxe corporativa 
 
Contemplará medidas que procuren a adaptación da imaxe do parque natural ás novas 
tecnoloxías, fomentando a accesibilidade da información e consolidando a súa imaxe nas 
redes sociais, mediante a: 
 

- Creación da páxina web con información do parque natural facendo accesible 
toda a documentación e estudos relacionados co parque natural.   

- Adaptación ás novas tecnoloxías para mellorar a posición do parque nas redes 
sociais. 
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6 PROGRAMA ECONÓMICO FINANCIEIRO 

Na  fase de elaboración do PRUX neste apartado estimaranse as inversións a realizar no 
ámbito do parque natural ao longo do período de vixencia do plan reitor de uso e xestión, 
obténdose unha inversión media anual, e un programa económico financeiro de 
actuacións. 

As inversións procederán de fondos propios, de Fondos europeos FEADER previstos no  
Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia  (PDR) e no programa operativo FEDER 
para o período 2014-2020, procedentes da programación asignada á Dirección Xeral de 
Conservación da Natureza. Inclúense igualmente a posibilidade de convenios coa 
administración Xeral do Estado e con outras entidades como a obra social da Caixa, 
análogos aos desenvolvidos durante o vixente período. 

No cálculo do custo anual teranse en conta tanto os importes previstos para inversión 
directas do capítulo VI e axudas do capítulo VII como os custos do persoal do capítulo I e 
II correspondentes á xestión do parque e as súas instalacións. Unha vez definido e 
completado o programa de actuacións coas aportacións da participación pública, 
elaborarase unha estima baseada nas programacións de fondos europeos para o vindeiro 
período (pendentes de aprobación pola Comisión), e nos orzamentos dos últimos anos 
destinados á xestión do parque natural. A estima quedará condicionada ás 
dispoñibilidades orzamentarias reais: 



  
 

 

  

 
 

 

 

 

                                      
                                   PLAN REITOR DE USO E XESTIÓN DO PARQUE NATURAL DAS FRAGAS DO EUME 

                                DOCUMENTO PRELIMINAR 
 

 

156 de 157

 

 

Custos estruturais 
 

Persoal conservación Labores de vixiancia 
e control, 

planificación e 
xestión, tramitación 
de autorizacións, 

redacción de plans e 
proxectos… 

Mellora e 
mantemento de 

instalacións 

Capítulo I 
 da DXCN Persoal administración  

Bens correntes e servizos 
de conservación 

Capítulo II 
 da DXCN 

Bens correntes e servizos 
de xestión administrativa 

Capítulo VI 
(conceptos 

orzamentarios 
(611, 622, 623, 

625) 

Investimentos en 
instalacións 

C
us

to
s 
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cc
ió

ns
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e 
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1. Programa de 
actuacións sobre o 
medio físico. 

Prevención e control de 
riscos ambientais: erosión, 
contaminación.. 

Investimentos en 
conservación da 
biodiversidade, 
protección da 
natureza, ordenación 
do uso público, 
formación, educación 
e sensibilización 
ambiental..  
Axudas en espazos 
naturais  

Capítulos VI e 
VII: 

 FEDER 
FEADER/ 
FONDOS 
PROPIOS 

2. Programa de 
actuacións sobre a 
biodiversidade 

Medidas de xestión para o 
mantemento ou mellora do 
estado de conservación de 
hábitats e especies. 
Erradicación e control de 
especies exóticas 

3. Programa 
agropecuario e 
forestal 

Axudas, permutas de 
predios, custodia do 
territorio.. 

4. Programa 
cinexético e piscícola 

Axudas e investimentos 
directos para mellora de 
hábitats e especies e de 
mantemento dos cotos e as 
súas infraestruturas 

5. Programa de uso 
público e actividades 
culturais 

Xestión de visitantes 
Formación e educación 

6. Programa de 
actividades científicas 
e monitoraxe 

Realización de estudos. 
Monitorización e 
seguimento 

7. Programa de 
consolidación de 
imaxe corporativa 

Divulgación e promoción 

Custos de accións de 
conservación puntuais 

Restauración ou mellora de 
hábitats e especies 

Investimentos en 
actuacións derivadas 
de convenios ou 
proxectos 
específicos de 
infraestruturas de 
uso público, 
sinalizacións, 
erradicación de 
especies exóticas, 
restauración de 
hábitats… 

Capítulo VI: 
CONVENIOS 

CO MAGRAMA 
OU CON 

ENTIDADES 
PARTICULARE
S/ACORDOS 

DE CUSTODIA/ 
PROXECTOS 

LIFE+,.. 

Compra de terras e dereitos 

Investigación 

Medidas de adaptación de 
infraestruturas e 
equipamentos 
Infraestruturas para o uso 
público 
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7 VIXENCIA E REVISIÓN DO PLAN 

O artigo 5.2 do Decreto 218/1997 establece que o plan reitor terá unha duración de 5 
anos, debendo revisarse ao rematar o dito prazo ou antes se fora necesario. O dito 
decreto foi aprobado estando en vigor a Lei 4/1989, de 27 de marzo de conservación dos 
espazos naturais. Posteriormente esta lei foi derrogada pola Lei 42/2007, do 13 de 
decembro e foi aprobada a Lei 9/2001, do 21 de agosto. 
 
Segundo o establecido no artigo 30 de Lei 42/2007, do 13 de decembro, os PRUX 
deberán ser periodicamente revisados, fixándose o prazo máximo no artigo 36 da Lei 
9/2001, do 21 de agosto, no que se dispón que a vixencia do PRUX deberá de ser, como 
máximo, de seis anos, a partir dos cales deberase realizar a súa revisión de oficio. Non 
obstante, á aplicación deste Plan Reitor poderá ser prorrogada ata que sexa aprobado o 
Plan que veña a substituílo. 
 
O plan, de acordo co establecido no artigo 4.1 da Lei 9/2001, poderá ser revisado con 
anterioridade ao seu vencemento, por iniciativa da Consellería competente en materia 
conservación da natureza ou cando se produzan episodios ambientais imprevistos de 
orixe natural ou antrópica que afecten á integridade do medio e desborden as medidas 
previstas no correspondente PRUX. 
 
En consecuencia, considérase de aplicación o establecido na Lei 9/2001, polo que este 
plan estará vixente durante un período de seis anos desde a súa aprobación e será 
revisado ao seu vencemento ou con anterioridade cando así o considere necesario a 
consellería competente en materia de conservación da natureza. 
 
 
 
 
 


