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XUNTA DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda 

San Lázaro s/n 

15781   Santiago de Compostela 

 

DON Aquilino Meizoso Carballo mayor de edad con DNI32593991R 
y domicilio a efectos de notificacións en la Avenida de Ortigueira 6-3º de 
As Pontes de Garcia Rodriguez, intervindo en nome propio, e en calidade 
Presidente da Asociación de Amigos de As Pontes ,de propietario/veciño 
afectado polo proxecto do PRUX “Fragas do Eume”, ante esa Secretaria 
Xeral  

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA DA XUNTA 
DE GALICIA, e como mellor proceda, DÍ: 

 

Que por medio do presente escrito, ó amparo do disposto no artigo 
16.1.a) da Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de 
acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en 
materia de medio ambiente, e evacuando o trámite conferido a medio 
de Anuncio desa Consellería de data 22 de novembro de 2022, 
publicado no DOG nº 227 de data 29 de novembro de 2022, por medio 
do presente escrito, e en relación có proxecto de Decreto sometido a 
información pública en dito Anuncio, polo que (1) se modifica o Decreto 
211/1996 de 2 de maio, polo que se aprobara o Plan de Ordenación dos 
Recursos Naturais das Fragas do Eume, e  polo que (2) se aproba o Plan 
Rector de Uso e Xestión (PRUX)do Parque Natural Fragas do Eume, 
procedo a formalizar as seguintes 

 

ALEGACIÓNS 

 

PRELIMINAR. - CONSIDERACIÓNS XERAIS Ó TEXTO PUBLICADO. 
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Como consideración previa hay que hacer constar aquí que para el 
correcto y cabal conocimiento del texto publicado se hace necesaria 
una cartografía que permita conocer los limites de la actuación 
propuesta y en todo caso una cartografía de habitas a escala no superior 
a 1:1000 en la que puedan comprobarse los lindes y demás elementos 
diferenciadores de las propiedades. 

Hay que hacer constar también que se constata  una incongruencia 
en la publicación propuesta  puesto que en la decisión de la CEE de 
fecha 26/11/2015 aparece ampliada la superficie de la ZEC Fragas do 
Eume ampliación de la que   no se tiene constancia tramite alguno de 
aprobación en ese  sentido siendo además que en el documento Marco 
de Acción Prioritaria (MAP) para Natura 2000 en Galicia con arreglo a la 
Directiva 94/43/CEE para el  periodo 2021-2027  se observa en el punto 
c.1 de dicho documento “Situación actual de la Red Natura 2000” el 
texto literal “ Tras la retirada de la iniciativa de ampliación de la Red 
Natura 2000 emprendida en el 2011, se esta recopilando la información 
de base para la elaboración de una nueva propuesta de declaración de 
nuevos lugares de importancia comunitaria (LIC) o ampliación de los 
existentes”.  En dicho documento se solicitan 239.184.779,5 euros de los 
que no se sabe-porque no figura- si alguna cantidad se destinará a los 
propietarios  afectados por la declaración. 

Dito borrador mantén ademáis características inasumibles para os 
propietarios, e veciños dos Concellos afectados, e particularmente 
inasumible para o comparecente, propias de borradores antecesores 
que foron deixados sen efecto polo total rexeitamento dende distintos 
ámbitos. 

Este borrador de novo Prux das Fragas do Eume amosa o total 
descoñecemento dos actuais métodos de vida dos habitantes e 
propietarios incluidos na zona designada como Parque natural das 
Fragas do Eume, (en adiante PNFE). Así mesmo obvia as súas 
problemáticas e, coas masivas restriccións e trámites burocráticos para 
moitos traballos de uso cotián, prácticamente elimina a posibilidade de 
vivir deste entorno e nesta zona. 

Vaga mención se fai á importancia das labores agrícolas e gandeiras 
que actualmente se desenrolan no parque, mantendo ecosistemas que 
viven ó seu redor, non hai máis que cuantificar, por exemplo, a fauna que 
habita nunha aldea abandoada desde fai anos, caso de Cerqueiros, e o 
resto de aldeas nas que actualmente vive poboación.  
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Así mesmo, a poboación contribúe dunha forma activa á prevención 
de incendios, limpando fincas e camiños. Isto dificulta o tránsito do lume 
e facilita o acceso dos medios de extinción. Con esta normativa 
sentenzan o seu final. 

Falan dos métodos tradicionais...pero ¿que consideran tradicional? 
Non se aclara, pero vistas as restricións, aparenta que se pretende que se 
traballe con carros de vacas e arados de pao e que sexa 
económicamente sostible en pleno século XXI. 

Idéntico caso temos para o apartado forestal, complemento clave 
da sustentabilidade económica da poboación, sendo o eucalipto e o 
pino a maior fonte de ingresos forestais que aquí se censura con total 
claridade, hasta na zona III de usos compatibles, como se detalla máis 
adiante en alegacións posteriores. 

Non se recolle no texto do PRUX ningún apartado relativo á práctica 
de deportes como podían ser escalada, trail, pesca deportiva, 
kayak,....,etc que serían compatibles có uso do parque, e servirían de 
dinamización económica do mesmo, e que se podían incluso delimitar 
zonas habilitadas para os mesmos que contribuirían tamén á 
dinamización económica dos Concellos conforme ós propios obxetivos 
do PRUX. 

Tampouco se recolle no texto do PRUX ningún tipo de compensación 
económica nin indemnización para os veciños titulares de propiedades 
que se ven afectadas polas limitacións de usos e aproveitamentos e 
prohibicións que recolle o PRUX, e que xa dende a publicación do PORN 
do espacio natural das Fragas do Eume no ano 1996, se viron sometidos 
e que agora o PRUX que se pretende aprobar consolida e amplía 
considerablemente, existindo un retraso culpable da administración, que 
alo menos dende o ano 2003, hai casi 20 anos, tiña xa que ter aprobado 
o documento rector de usos e xestións, có conseguinte retraso tamén na 
definición dos dereitos dos propietarios, non contemplando o PRUX unha 
concreta e detallada memoria económica que recolla tales 
compensacións. 

Para ós/ás propietarios/as das parcelas afectadas, tal é o caso do 
comparecente, que supoñen case o 80% da propiedade incluida en 
PNFE, nos termos que está redactado este borrador, é inasumible polo 
que por medio do presente escrito manifesto o TOTAL REXEITAMENTO DO 
BORRADOR DE DECRETO PUBLICADO, PEDINDO O FIN DO TRÁMITE COA 
SÚA NULIDADE TOTAL. 
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PRIMEIRA.- CON CARÁCTER PREVIO Á APROBACIÓN DO PLAN RECTOR 
DE USO E XESTIÓN (PRUX) DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME, TERÍA 
QUE PROCEDERSE PREVIAMENTE A RESOLVERSE  E TERSE EN CONTA AS 
ALEGACIÓNS PRESENTADAS POLOS AFECTADOS Ó DOCUMENTO DE INICIO 
PUBLICADO NO DOGA DE DATA 3 DE XANEIRO DE 2018 , Ó ASÍ RECOLLERSE 
NOS ARTIGOS 53 DA LEI 5/2019 DO PATRIMONIO NATURAL E DA 
BIODIVERSIDADE DE GALICIA, E NO ARTIGO 16 DA LEI 27/2006, 
REGULADORA DOS DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN, DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA E DE ACCESO Á XUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE 

 

A Lei 5/2019 de 2 de agosto do Patrimonio natural e da biodiversidade 
de Galicia, no artigo 53 onde se contén o procedemento de aprobación, 
no seu punto 3. xa indica que o documento de inicio de someterá a 
información pública nos termos establecidos no artigo 16 da Lei 27/2006 , 
de 18 de xullo, polo que se regulan os dereitos de acceso a la 
información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia 
de medio ambiente (incorpora as directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE), 
contemplando no apartado nº 4. a obriga de que antes da súa 
aprobación se someta ó “trámite de audiencia ás persoas interesadas”: 

1. La elaboración y tramitación de los planes de ordenación de los recursos 
naturales de competencia autonómica corresponde a la consejería competente 
en materia de conservación del patrimonio natural. 

2. El procedimiento de aprobación se iniciará mediante acuerdo de la persona 
titular de la consejería competente en materia de conservación del patrimonio 
natural. El acuerdo de inicio del procedimiento se adoptará previa propuesta en 
la que figure la delimitación territorial del ámbito objeto de ordenación, la cual 
habrá de ser incorporada al expediente, una vez iniciado el mismo. 

3. El documento de inicio del plan de ordenación de los recursos naturales, 
que, como mínimo, incluirá la delimitación y descripción del espacio, se 
someterá al trámite de participación pública en los términos previstos en el 
artículo 16 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente (incorpora las directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

4. Con carácter previo a su aprobación, el borrador del plan de ordenación 
de los recursos naturales se someterá durante el plazo de un mes a los trámites 
de audiencia a las personas interesadas, información pública y consulta de los 
intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones sin ánimo de 
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lucro que persigan el logro de los objetivos de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del patrimonio natural y de la biodiversidad.  

 

E o artigo 16 da Lei 27/2006 , de 18 de xullo, pola que se regulan os 
dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso 
á xustiza en materia de medio ambiente, expresa que: 

1. Para promover una participación real y efectiva del público en la elaboración, 
modificación y revisión de los planes, programas y disposiciones de carácter general 
relacionados con el medio ambiente a los que se refieren los artículos 17 y 18 de esta 
Ley, las Administraciones Públicas, al establecer o tramitar los procedimientos que 
resulten de aplicación, velarán porque, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
2 del presente artículo: 

a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como 
los electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, 
programas o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su 
revisión, y porque la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se 
ponga a disposición del público, incluida la relativa al derecho a la participación en los 
procesos decisorios y a la Administración pública competente a la que se pueden 
presentar comentarios o formular alegaciones. 

b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén 
abiertas todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, 
programa o disposición de carácter general. 

c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los 
resultados de la participación pública.” 

 

Pois ben, dita normativa resulta infrinxida polo borrador de Decreto 
que se somete a información pública, pois o certo é que a raiz da 
publicación no DOGA DE 3 de xaneiro de 2018, en prazo e forma legal 
consta que se formularon numerosas alegacións por parte de asociacións 
e particulares a dito documento de inicio do PRUX das Fragas do Eume, 
sen que ata a presente data foran resoltas tan siquera, pero tampouco 
recollidas nin tidas en conta nos antecedentes do borrador do texto do 
PRUX que agora se somete a información pública previo á súa 
aprobación, pese a ser xa partes interesadas no procedemento, e pese 
a que o citado artigo 16.1.c) da Lei 27/2006, así o dispón expresamente: 

c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los 
resultados de la participación pública.” 
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Tampouco consta, que nas diversas reunións da Xunta Consultiva do 
parque natural das Fragas do Eume no que están presentes 
administracións e asociacións afectadas, se puxera de manifesto ningún 
borrador de documento definitivo do PRUX do mesmo, e son partes 
interesadas no procedemento pois formar parte de dita xunta consultiva. 

E nin siquiera se está respetando o prazo dun mes que ven 
expresamente recollido no artigo 53 da Lei 5/2019 antes sinalado, pois tan 
solo se conceden agora 20 días hábiles dende a súa pubicación para 
facer alegacións. 

Por tanto, cá publicación agora do borrador do Decreto que 
aprobaría o PRUX das Fragas do Eume estaríase a incumprir a citada 
normativa legal, e por tanto de publicarse o Decreto tal e como obra 
redactado, sería anulable por ser contrario ó ordenamento xurídico e as 
leis, conforme ó disposto no art. 47.2 da Lei 39/2015 do Procedemento 
Administrativo Común, e procede, que antes de aprobarse o documento 
definitivo do PRUX das Fragas do Eume se resolvan previamente as 
alegacións feitas ó documento de inicio polos interesados, e en todo 
caso polas asociacións que forman parte da Xunta Consultiva do citado 
parque natural. 

 

Proposta.- Que previamente á aprobación do Decreto sometido a 
información pública, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos 
Recursos Naturais (PRUX) do parque natural das Fragas do Eume se 
proceda resolver as alegacións presentadas polos afectados ó 
documento de inicio do PRUX publicado no DOGA de data 03 de xaneiro 
de 2018, así como e en todo caso as alegacións feitas polas asociacións 
que forman parte da Xunta Consultiva do citado parque natural, e tidas 
en conta ditas alegacións. 

 

SEGUNDA.- CON CARÁCTER PREVIO Á APROBACIÓN DO PLAN RECTOR 
DE USO E XESTIÓN (PRUX) DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME, TERÍA 
QUE, ACTUALIZARSE PREVIAMENTE O PLAN DE ORDENACIÓN DOS 
RECURSOS NATURAIS (PORN) DAS FRAGAS DO EUME  APROBADO POR 
DECRETO 211/1996 DE 2 DE MAIO.   

O borrador de Decreto que agora se somete a información pública, 
respecto do PORN do espacio natural Fragas do Eume, somente contén 
no artigo 1 a modificación da zonificación do mesmo, delimitando ditas 
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zonas asignándoselles un color en funcións do grado de afectación e 
limitacións e usos impostos, pero sen proceder a unha verdadeira 
actualización do mesmo, e tendo en conta que dita norma data do ano 
1996, e dicir, mais de 26 anos despois de ser aprobada, convén 
actualizala conforme ás circunstancias económicas, legais, sociais, ..., 
etc, ocurridas nestes últimos 26 anos, pero tamén por esixencia legal do 
disposto nos artigos 51 e 52 da Lei 5/2019, de 2 de Agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade de Galicia que esixe un contido moi 
determinado para o PORN que o PORN do espacio natural Fragas do 
Eume aprobado no ano 1996 non contén. 

Así, dito Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do espacio natural 
(PORN) das Fragas do Eume, terá que axustarse ao establecido no 
Artículo 52, sección 2ª da Lei 5/2019, de 2 de Agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade de Galicia, que establece que: 

 
“Los planes de ordenación de los recursos naturales tendrán, como mínimo, el siguiente 
contenido: 
 

a) La delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación y la descripción e 
interpretación de sus características físicas, geológicas y biológicas. 

b) El inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio 
natural y de la biodiversidad, de los ecosistemas y los parajes en el ámbito territorial de 
que se trate, formulando una diagnosis del mismo y una previsión de su evolución futura. 

c) La determinación de los objetivos y criterios para la conservación, protección, 
restauración y uso sostenible de los recursos naturales, y en particular de los 
componentes de la biodiversidad y geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación 
del plan. 

d) Zonificación del territorio afectado, si procede. 
e) La determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto a los usos y 

actividades deban establecerse en función de la conservación de los componentes del 
patrimonio natural y de la biodiversidad. 

f) La aplicación, en su caso, de alguno de los regímenes de protección de espacios 
naturales. 

g) El establecimiento de los criterios de referencia orientados en la formulación y ejecución 
de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito territorial de aplicación del 
plan, para que sean compatibles con los objetivos de conservación del patrimonio 
natural y de la biodiversidad. 

h) La identificación de medidas para garantizar la conectividad ecológica, estableciendo o 
restableciendo corredores con otros espacios naturales de singular relevancia para la 
biodiversidad. 

i) La memoria económica acerca de los costes e instrumentos financieros previstos para su 
aplicación. 

j) Las directrices y criterios para la redacción de planes rectores de uso y gestión que los 
desarrollen para el caso de los parques y reservas naturales 
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E o artigo 51 da Lei 5/2019, de 2 de agosto, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade de Galicia, determina: 

1. Los planes de ordenación de los recursos naturales son los instrumentos de 
planificación específica para la delimitación, tipificación, integración en 
red y determinación en su relación con el resto del territorio, de los sistemas 
que integran el patrimonio y los recursos naturales de un determinado 
ámbito espacial. 

2. Estos planes de ordenación de los recursos naturales se ajustan a los 
criterios y a las normas generales establecidas en las Directrices para la 
ordenación de los recursos naturales aprobadas por el Real Decreto 
conforme a lo previsto en el art 17.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (del Estado español). 
 

E o artigo 55 da Lei 5/2019, de 2 de agosto, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade de Galicia, determina: 

 
1. Los Planes Rectores de Uso y Gestión son los instrumentos de planificación 

de la gestión de los parques naturales y de las reservas naturales. A estos 
efectos desarrollan las directrices y criterios previstos en el correspondiente 
Plan de Ordenación de los recursos naturales, estableciendo las directrices 
de actuación tanto de la administración como de los particulares en su 
ámbito de aplicación para garantizar la conservación, protección y mejora 
de los valores ambientales presentes en los mismos y para fomentar y mejora 
de los valores ambientales presentes en los mismos y para fomentar la 
investigación y uso público sostenible´ 
 

E baste leer o DECRETO 211/1996, de 2 de maIo, polo que se aproba 
o Plan de ordenación dos recursos naturais do espacio natural das Fragas 
do Eume.(DOGA 5-XUÑO -2006) PARA OBSERVAR QUE NON SE ADAPTA Ó 
DISPOSTO NOS CITDOS ARTIGOS 51 E 52 DA LEI 5/2019, POLO QUE 
DEBENDO REXIRSE LOGO O PLAN RECTOR DE USOS E XESTIÓN (PRUX) POLO 
DISPOSTO NO ANTERIOR P.O.R.N. , É EVIDENTE QUE PROCEDE PRIMEIRO 
ADAPTAR AQUEL ANTES DE APROBAR O P.R.U.X. POIS DO CONTRARIO O 
MESMO DEVENDRÍA CONTRARIO Á LEI., e por tanto anulable conforme ó 
disposto no art. 48 da Lei 39/2015 do Procedemento administrativo 
común. 

 

Proposta.- Previamente á aprobación do PRUX DO PARQUE NATURAL 
DAS FRAGAS DO EUME SOMETIDO CONTIDO NO BORRADOR DE DECRETO 
PUBLICADO, DEBE PROCEDERSE PREVIAMENTE Á ACTUALIZACIÓN DO O 
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PLAN DE ORDENACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS (PORN) DAS FRAGAS DO 
EUME  APROBADO POR DECRETO 211/1996 DE 2 DE MAIO,  CONFORME Ó 
DISPOSTO NOS ARTIGOS 51 E 52 DA LEI 5/2019, DE 2 DE AGOSTO, DO 
PATRIMONIO NATURAL E DA BIODIVERSIDADE DE GALICIA. 

 
 

TERCEIRA.- CON CARÁCTER PREVIO Á APROBACIÓN DO PLAN RECTOR 
DE USO E XESTIÓN (PRUX) DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME, TERÍA 
QUE PROCEDERSE PREVIAMENTE Á MODIFICACIÓN E ACTUALIZACIÓN 
PREVIA DO PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA. 

 

1. DITA NECESIDADE VEN MOTIVADA, VEN MOTIVADA DUNHA PARTE 
POLA OBRIGA LEGAL DE ELABORAR UN INSTRUMENTO ÚNICO DE XESTIÓN 
INTEGRADA DO ESPACIO NATURAL “FRAGAS DO EUME”, POIS SE SOLAPAN 
DOUS ESPACIOS PROTEXIDOS, TODO ELO EN VIRTUDE DO DISPOSTO NO 
ART. 29.2 DA LEI (ESTATAL) 42/2007 DO PATRIMONIO NATURAL E DA 
BIODIVERDIDADE QUE EXPRESAMENTE DISPÓN: 

2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios 
protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los 
mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse 
en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes 
regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo 
coherente. Constituyen una excepción a lo anterior los supuestos en 
que las distintas figuras de espacios protegidos correspondan a 
diferentes Administraciones públicas, sin perjuicio de la colaboración 
interadministrativa pertinente. 

NO PRESENTE CASO SOLÁPANSE DOUS ESPACIOS PROTEXIDOS: 

 1. “Parque Natural Fragas do Eume”, aprobado por Decreto 
218/1997 de 30 de xullo. 

 
 2. A zona de Especial Conservación (ZEC) da Rede Natura 

2000 de Galicia declarada polo Decreto 37/2014, do 27 de marzo, no 
espacio Fragas do Eume. 

A modo de antecedente, hai que partir da Directiva 92/43/CEE 
relativa á conservación dos hábitats naturais e da flora e fauna silvestres, 
creábase a chamada Rede Natura 2000, que segundo o texto da propia 
Directiva defínese nos seguintes termos: 
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“rede ecolóxica europea coherente de zonas especiais de conservación, denominada 
“Natura 2000(…) Dita rede, composta polos lugares que alberguen tipos de hábitats 
naturais que figuran no Anexo I e de hábitats de especies que figuran no Anexo II, 
deberá garantir o mantemento ou, no seu caso, o restablecemento, nun estado de 
conservación favorable, dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats das especies 
de que se trate na súa área de distribución natural” (artigo 3.1, Directiva Hábitats).”. 

Dita Directiva 92/43/CEE, contempla a obrigación de cada Estado 
membro de que designe os Lugares de Interese Comunitario (LICS), 
que segundo o seu texto “son rexións bioxeográficas que contribúen de forma 
apreciable a manter ou restablecer un tipo de hábitat natural presente no Anexo I 
(Tipos de hábitats naturais de interese comunitario que requiren designar zonas de 
especial conservación).” 

A tal efecto, o espazo natural denominado “Fragas do Eume”, xa 
declarado parque natural en 1997 en virtude de Decreto 218/1997 de 
30 de xullo polo que se declara o “Parque Natural Fragas do Eume”, 
e como tal, así foi proposto entre outros LICS polo Estado Español no 
seu día ante a Comisión Europea (entre 2001 e 2004), do mesmo xeito 
que outros estados designaron outros LICS, emitíndose finalmente 
DECISIÓN DA COMISIÓN EUROPEA DE DATA 7 DE DECEMBRO DE 2004 
(DOCE L 387, 29.12.2004), en virtude da cal apróbase a lista de 
“Lugares de Interese Comunitario” (LICs), no que xa aparece o 
denominado “LIC ES1110003 “Fragas do Eume”, cunha extensión de 
9.076,82 Ha”. 

Pois ben, o art. 4.4 da Directiva 92/43/CEE di o seguinte: 

Artículo 4 

4. Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al 
procedimiento dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro de que se 
trate dará a dicho lugar la designación de zona especial de conservación 
lo antes posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando las 
prioridades en función de la importancia de los lugares el mantenimiento o el 
restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat 
natural de los del Anexo I o de una especie de las del Anexo II y para la coherencia 
de Natura 2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción 
que pesen sobre ellos. 

E o art. 6 da Directiva 92/43/CEE di o seguinte: 

Artículo 6 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados 
miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, 
en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o 
integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas 
reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias 
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ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del 
Anexo II presentes en los lugares. 

 

É dicir, o Estado Español, e en particular a Comunidade Autónoma 
de Galicia que é a que ten atribuídas as competencias para a 
aprobación dunha zona de especial protección (ZEC) dun LIC 
comunitario existente no seu territorio a través do correspondente Plan de 
Xestión, en virtude do propiamente disposto na Lei 9/2001 Lei (Galega), 
de 21 de agosto, de conservación da natureza (posteriormente 
derogada e sustituida pola Lei 5/2019 de 2 de agosto de Patrimonio 
natural e da biodiversidade de Galicia), xa dende a Decisión da 
Comisión Europea de data 7-12-2004 viña obrigada á declaración como 
Zona de Especial Conservación (ZEC) do LIC ES1110003 “Fragas do Eume”, 
por medio do correspondente Plan de Xestión, e iso no prazo máximo de 
SEIS ANOS contados dende a publicación no Diario Oficial da 
Comunidade Europea da devandita Decisión, isto é dende o 29-12-2004, 
PRAZO QUE VENCEU EN DATA 29-12-2010 

E non é ata marzo de 2014 cando a CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS dicta o  DECRETO 37/2014, de 
27 de marzo, publicado  no DOGA de data 31-03-2014 polo que se 
declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia 
comunitaria de Galicia, e en particular se inclúe  como Zona de Especial 
Conservación (ZEC) o LIC ES1110003 “Fragas do Eume,  e ó propio tempo 
aprobase o seu plan de xestión denominado “Plan director da Red Natura 
2000 de Galicia”, incorporado como Anexo II de dito Decreto, no que, 
como xa quedou dito, quedou  inclluido o dito espacio natural. 

Sen embargo, en virtude de Carta de emplazamiento-Infracción nº 
2015/2003, de data de 27.02.2015 dirixida pola Secretaría Xeral da 
Comisión Europea, ao Goberno Español, xa se conclujra as deficiencias 
do Plan de xestiión da red natura 2000 de Galicia, e no apartado C) de 
dita carta, relativo a “No establecimiento de las medidas de 
conservación necesarias”, no punto 29.2. d) o seguinte: 

“Galicia. En lo que respecta a las 55 zonas ZEC atlánticas designadas por el 
Gobierno de Galicia, las autoridades autonómicas consideran que el Plan director de la 
red Natura 2000 cumple con los requisitos del art. 6, apartado 1, de la Directiva. Sin 
embargo, de la evaluación de la información contenida en dicho Plan pone de manifiesto 
que, si bien se establece en él marco general de la red Natura 2000 en Galicia, el Plan no 
especifica con suficiente claridad las medidas concretas que habrán de aplicarse en 
cada uno de los lugares de la red. Se observa a este respecto, que, aunque el Plan 
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director establece que las medidas definidas podrán incluirse en un plan de gestión 
específico de cada lugar, no se aclara si se elaborarán planes de gestión específicos en 
cada uno de los lugares de la red natura 2000, ni se precisa tampoco el momento o la 
forma en que se elaborarán esos instrumentos. Además, las medidas de conservación 
recogidas en el Plan son demasidado vadas e indeterminadas y no ofrecen por tanto 
suficiente claridad para su aplicación. En consecuencia, no puede considerarse que el 
Plan Director de la red Natura 2000 en Galicia sea una herramienta suficiente en la 
que se determinen todas las medidas de conservación necesarias para los 55 LIC 
atlánticos de la red situados en la región.” 

Non constando que se correxiran ditas deficiencias advertidas pola 
Comisión Europea respecto ó Plan Director da red Natura 2000 de Galicia, 
faise necesario que con carácter previo se modifique por tanto dito plan, 
antes de aprobar o PRUX das Fragas do Eume. 

Amais, a Comisión Europea enviou o 2 de julio de 2020 a segunda 
Carta de emplazamiento complementaria-infracción na que pide a 
España que tome medidas e cumpla os obxetivos de conservación 
detallados e específicos para cada Zona Especial de Conservación (ZEC),   

A Comisión considera que hay una práctica xeral e persistente na  
Comunidade Autónoma de Galicia de non fixar medidas de 
conservación suficientemente detalladas e cuantificadas, ni as medidas 
de conservación necesarias. 

Con o envío da Carta de emplazamiento complementaria , España 
ten dous meses para poñer remedio a situación. De non facelo a 
Comisión pode optar por enviar un Dictamen motivado, o paso previo a 
remisión o Tribunal de Xusticia da Unión Europea (TJUE). 

 

Amais, o artigo 35.4 da Lei 9/2001 xa determinaba un prazo máximo de 
dous anos para elaboracións de plans rectores de uso e xestión dende a 
entrada en vigor da declaración de parque natural; na actualidade, 
como incluso así consta nos antecedentes do proxecto que agora se 
somete a información pública, a Lei 5/2019 de 2 de agosto de 
Conservación da Natureza de Galicia que deroga e sustitúe á Lei 1/2001, 
establece igualmente o requerimiento dun plan rector de uso e xestión 
para os parques naturais, pero posteriormente o artigo 29.2 DA LEI 
(ESTATAL) 42/2007 DO PATRIMONIO NATURAL E DA BIODIVERDIDADE QUE 
EXPRESAMENTE DISPÓN, como antes quedou dito, que “Si se solapan 
en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las 
normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de 
planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único 
documento integrado”,  o que na práctica supón que previamente á 
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aprobación do DO PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN (PRUX) DO PARQUE 
NATURAL FRAGAS DO EUME, TERÍA QUE PROCEDERSE Á MODIFICACIÓN E 
ACTUALIZACIÓN PREVIA DO PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 DE 
GALICIA, 
 
 
2. DITA NECESIDADE DE MODIFICACIÓN O PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 
2000 DE GALICIA VEN DETERMINADA POLA PROPIA ACTUALIZACIÓN E 
AMPLIACIÓN DO LIC “FRAGAS DO EUME” ACORDADA POLA PROPIA 
UNIÓN EUROPEA, ACORDADA EN VIRTUDE DA DECISIÓN DE EXECUCIÓN 
(UE) 2022/233 DA COMISIÓN de data 16 de febrero de 2022 (DIARIO OFICIAL 
DA UNIÓN EUROPEA DE DATA 21-2-2022) pola que  se adopta a decimoquinta 
lista actualizada de lugares de importancia comunitaria da rexión 
biogeográfica atlántica , aparece actualizada e incluso ampliada a superficie 
do LIC “Fragas do Eume.” 

 

ES1110003 Fragas do 
Eume 

* 9 127,11 (Hectáreas)   

     - 7,9934

A ESTE RESPECTO MANIFESTAR QUE A ÚLTIMA SUPERFICIE DO LIC 
“FRAGAS DO EUME” QUE CONSTABA NA ACTUALIZACIÓN DO ANO 2007 
(EN VIRTUDE DA DECISIÓN DA COMISIÓN de 12 de novembro de 2007 pola 
que se adopta, de conformidade cá Directiva 92/43/CEE do Consello, 
unha primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de 
la región biogeográfica atlántica ERA ANTES 9.076,82 HECTÁREAS. 
 

Proposta.- Que previamente á aprobación do Decreto sometido a 
información pública, polo que se aprobaría o Plan Rector de Uso e Xestión 
(PRUX) do Parque Natural Fragas do Eume SE MODIFIQUE PREVIAMENTE O PLAN 

DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA aprobado no ano 2014 en virtude 
de Decreto 37/2014, de 27 de marzo, de forma que se coordinen ambos 
instrumentos de planificación en orden a obter un único instrumento 
integrado conforme ó disposto no art. 29.2 da Lei 42/2007, no que se 
inclúan tódalas demais obrigas legais contidas nas directivas 
comunitarias aplicables, e demais normativa estatal e autonómica de 
aplicación, así como cás recomendacións feitas na Carta de 
emplazamiento -Infracción nº 2015/2003, de data de 27.02.2015, e dirixida 
pola Secretaría Xeral da Comisión Europea, ao Goberno Español, e en 
todo caso conforme ás propias Directrices de Conservación da Rede 
Natura 2000. 

Que se corrixa o Plan Director da Rede Natura 2000 en todos e cada 
un dos numerosos casos  nos que suprime a palabra contractuales cando 
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fai referencia  a o Art.6 da Directiva 92/43/CEE reincorporando dicho 
concepto (contractual)  al texto normativo. 

 

CUARTA.- RESPECTO DO ARTIGO 1 DO PROXECTO DE DECRETO 
RELATIVO Á “MODIFICACIÓN DA ZONIFICACIÓN DO PLAN DE 
ORDENACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO 
EUME, APROBADO POR DECRETO 211 /1996, DO 2 DE MAIO: 

1. A MODIFICACIÓN DA ZONIFICACIÓN DO PRUX NON SE AXUSTA 
ÓS INFORMES SECTORIAIS. 
 

2. A CARTOGRAFÍA INCLUIDA NOS ANEXOS 1 E 3 NON PERMITE 
DIFERENCIAR CLARAMENTEOS LÍMITES DAS DIVERSAS ZONAS, NIN 
AS PARCELAS QUE SON PÚBLICAS E CALES SON PRIVADAS 

1.- Modificación da Zonificación do PRUX. 
  
Realizase unha modificación da Zonificación do PRUX, tanto en relación 
co  PORN do ano 1996 como do Doc. de inicio do PRUX do ano 2018. 
 
Suponse que dita modificación da Zonificación realizase en base aos 
Informes Sectoriais que dinse elaborado, pero na información pública no 
se achegan os citados Informes e, tal como se dixo anteriormente, ni esta 
Administración nin os propietarios tiveron acceso aos mesmos. 
 
 
 
2.- Cartografía. 
 
A cartografía incluída nos Anexos 1 e 3 está a unha escala que non 
permite diferenciar claramente os límites das diversas Zonas. Ademais no 
Anexo 3, que teoricamente inclúe 6 mapas, falta un e os nomes están 
confusos. 
 
A cartografía debería reflexar claramente as parcelas que son públicas e 
las parcelas que son privadas. 
 
É certo que existe un visor ao que se accede a través de una páxina Web 
que permite velos límites del Parque, a Zonificación e as Parcelas 
afectadas, pero tendendo en conta que gran parte dos propietarios que 
viven dentro da zona do Parque son persoas maiores que non dispoñen 
de conexión a Internet, resulta que no poden ter acceso a dita 
información. 
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Este mapa, que a continuación se indica, é unha mostra da pouca 
información que se quere aportar, e pasar por alto os detalles deste 
borrador Prux. 
 

 
 Non amosa claridade, non amosa detalle, é imposible saber por onde 
van exactamente as liñas das distintas zonas. Isto é un claro exemplo de 
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desinformación, porque os medios para expoñela están dispoñibles e son 
habituais. 
 
Simple sería, cos medios que se dispón a día de hoxe, marcar un mapa 
con cuadrantes e que cada cuadrante a súa vez fora un mapa 
cartográfico con información catastral para que cada propietario saiba 
de forma clara a que zona pertence a súa finca. Vésaxe un dos planos 
publicados que acreditan o antes exposto: 
 
  

Proposta.- Que se se facilite ós afectados os informes sectorias 
existentes no expediente, así como se modifique a cartografía de forma 
que se sinale cales son as parcelas públicas e cales as privadas, e amais, 
os planos permitan claramente a delimitación das mesmas, marcando 
un mapa con cuadrantes, e que cada cuadrante a súa vez fora un mapa 
cartográfico con información catastral para que cada propietario saiba 
de forma clara a que zona pertence a súa finca. 

O Plan Director da Rede Natura 2000 debe presentar a 
indispensable e obligatoria cartografía de hábitats ,para a localización e 
a xestión das Zonas de Especial Conservación (ZEC), a escala 1:1.000 

 
 
 

 
 
 

QUINTA.-  RESPECTO DO ARTIGO 2 DO PROXECTO DE DECRETO 
RELATIVO Á “APROBACIÓN DO PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN DO 
PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME”: REXEITAMENTO DE VARIOS 
APARTADOS DO PRUX PUBLICADO, ASÍ COMO DEBERÁN MODIFICARSE 
OUTROS NO SENSO DE INTRODUCIR UNHA MAIOR CONCRECCIÓN E 
DELIMITACIÓN DOS TERMOS E DAS MEDIDAS DE USOS E XESTIÓN PARA OS 
USOS E APROVEITAMENTOS PREVISTOS NO PRUX. 

 

 No apartado 1.2.4. “O medio socioeconómico.“ da “Memoria” 
decrita no apartado 1., dise: 

 
“Ao longo dos últimos 15 anos os concellos situados na área de influencia do PNFE 
experimentaron no seu conxunto un descenso demográfico que sobrepasa o 10%. 
Por concellos, Monfero é dende 2007 o concello onde máis se fixo notar este 
descenso, posuíndo unha evolución demográfica regresiva de case un 20%, 
seguido de As Pontes e A Capela con porcentaxes próximos ao 13%, namentres 
que Pontedeume experimentou unha variación poboacional negativa de preto do 
10%. Pola contra, Cabanas sería a excepción, presentando unha evolución 
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demográfica progresiva, aumentando a súa poboación dende 2007 en máis dun 
6%.”  

 
Neste apartado, unha vez estudiado dito borrador, non se percibe 

que se aporte ningunha solución a esta problemática recoñecida, senón 
todo o contrario, limitacións inasumibles que, á vista está, que en poucas 
décadas prácticamente extinguen os habitantes dentro do parque. 

 
  

 No apartado 1.2.7. Identificación de riscos e ameazas.  
 

Dentro deste apartado amósase unha tabla de ameazas ou presións 
para o hábitat.  

Aquí temos que destacar o recoñecemento das pistas de todo tipo, 
asfaltadas, forestais, etc., como elementos clave para a comunicación e 
o desenrolo da poboación, así como un método eficaz para o corte de 
incendios.  

 
Chama moito a atención, e amósase o total rexeitamento, que se 

inclúa como elemento prohibido dentro do parque, según a anotación 
en asteriscos desta tabla, o paso de liñas eléctricas e telefónicas.  

 
Este apartado contribúe dunha forma clara a aislar a poboación, xa 

que a redacción de dito punto impide que, por exemplo, a fibra óptica, 
que é o motor da comunicación e o acceso ás novas tecnoloxias, 
chegue ós fogares dos/as habitantes das zonas afectadas polo PNFE.  

 
Así mesmo, o acceso a través de 5G, tamén se ve mermado, porque 

dita tecnoloxía precisa da proximidade das infraestructuras á poboación; 
se o paso de liñas non está permitido, non se poderán levar a cabo 
infraestructuras 5G para implementar esta tecnoloxía e cubrir todas as 
zonas incluidas en PNFE.  

 
Todo isto provoca un aillamento tecnolóxico para os habitantes e, 

por tanto, unha merma de posibilidades de mellora clara respecto a 
quenes non viven dentro de PNFE.  
 

Este apartado contradise no apartado 4.2.4 da pax 79, apartado D. 
Vólvese a facer mención no apartado 4.3.6.3E-XII.  
 
 

 No apartado 1.2.7.2. B02.01.02 dise “Repoboación (especies 
alóctonas): Expansión de repoboacións forestais con especies 
alóctonas. “, e en especial á exclusión do eucalipto como 
especie autorizada. 
 

Decir que o monte deixou de ser na maioría das comarcas galegas, 
un complemento da actividade agrícola e gandeira, abandonando a 
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súa función tradicional de provedor de pastos e abonos, para 
converterse nunha actividade con peso propio na economía das 
familias. As repoboacións forestais de especies non seriais como piñeiro e 
eucalipto, e especialmente o monocultivo deste último, incrementou 
considerablemente os beneficios obtidos polas persoas propietarias dos 
montes.  

 
Convén lembrar o elevado impacto ambiental e paisaxístico do 

modelo de xestión intensivo das plantacións de eucalipto, cuxa 
implantación provoca fortes cambios no equilibrio dos ecosistemas 
naturais e unha notable perda de biodiversidade, evidenciada na 
pobreza do seu sotobosque. Por norma xeral, a relación na cantidade de 
auga interceptada pola follaxe dunha plantación de eucalipto resulta 
moi diferente á da cobertura orixinal (bosque autóctono), derivando nun 
diferente aporte hídrico e afectando ás características do solo. Ademais, 
as raíces do eucalipto adoitan estenderse moitos metros en forma 
horizontal, ocupando polo tanto maior espazo, e competindo por auga 
e nutrientes coa vexetación e cultivos lindeiros.. 

 
Rexeitamento total a estes apartados, e en especial o relativo á 

exclusión do eucalipto como especie autorizada. Po un lado, este Prux 
recoñece a importante fonte de ingresos que supón o cultivo de 
eucalipto e, por outro, expón problemáticas desta especie, a maior parte 
non acredeitada (non se menciona ningún tipo de estudo ó que facer 
referencia) e menos nesta zona, que tal como se recoñece no apartado 
1.2.1.2. Clima, as precipitacións oscilan entre os 1200 e os 1900mm con un 
80% de humidade relativa, non parece que o eucalipto vaia xerar ningún 
problema hídrico.  

 
Mentres, non se amosan as virtudes da especie á opinión pública, nin 

se teñen en conta neste borrador Prux (a parte de mencionar no 
parágrafo primeiro o valor económico que reportan, que é clave para a 
existencia poboacional dentro de PNFE ).  

 
É principalmente o eucalipto a árbore que existe dentro do parque 

natural que máis CO2 depura (entorno a 135kg/pé/ano), frente ó seu 
seguidor caducifolio que é o castiñeiro (68kg/pé/ano).  

 
Según menciona EFE VERDE, un estudo realizado polo Catedrático 

de Edafoloxía da Universidade de Santiago de Compostela, Franciso 
Díaz, sinala sobre esta especie: “es la principal responsable de la gran 
cantidad de dióxido de Carbono que se retira de la atmosfera”. Apunta 
o Catedrático que en Galicia o 67% do CO2 é secuestrado polos 
eucaliptos, o 25% por piñeiros e o restante por castiñeiro e outras especies.  

 
Por outro lado, outro estudo realizado en Cantabria en 12 parcelas 

de Eucalipto a distintos niveis de altitude, titulado “Cuantificación de C 



19 
 

en masas de Eucalipto del norte de España” realizado por membros da 
Universidade de Valladolid dos departamentos de:  

 
* Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal sostenible.  
* Edafólogía y Química Agricola, Estadistica e Investigación Operativa,  
* Producción Vegetal y recursos forestales.  
* A empresa Green Source SA do grupo SNIACE.  
 
Conclúen:  
 

“Los eucaliptales del norte de España son auténticos sumideros de 
Carbono” y “los valores obtenidos en el componente radical muestra que 
el cultivo continuado de este tipo de masas juega un papel muy 
importante en la absorción de CO2 atmosférico y en la mitigación del 
cambio climático”  
 
Así mesmo, fan mención desta importancia outros investigadores, como 
Esteban Gómez García, que o periódico díxital CAMPO GALEGO 
menciona.  

 
Dito estudo destaca “el Eucalipto y el pino son los mayores fijadores 

de CO2, estos capturan entre un 45 y un 50% de su crecimiento anual”  
 
Existe amais unha Sentencia do Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, de 30 de octubre de 2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6, Ponente: Cristina concepción Cadenas Cortina) na que se 
conclúe o seguiente: 
 

«La sala no puede concluir que exista una evidencia científica de 
la necesidad de incluir al eucalipto en el catálogo de especies 
invasoras».  

 
Así de categórica amósase a Sala do Contencioso-Administrativo 

do Tribunal Superior de Xusticia de Madrid, en cuias mans racaeu o 
primeiro dos recursos xudiciais presentados polo Concello de Teo contra 
a decisión do Ministerio de Agricultura de rexeitar que esta especie fora 
considerada como invasora. 

 
 A  sentencia  é xa  firme en dereito, e sobre o particular razoa o 

seguinte: 

“Teniendo en cuenta la gran diversidad de criterios y las contradicciones 
existentes entre los informes aportados en el expediente administrativo, la 
Sala apunta a una clara falta de consenso dentro de la comunidad 
científica y a la ausencia de conclusiones determinantes que aconsejen 
la inclusión de la especie en el Catálogo. Es más, considera insuficiente el 
informe del Comité frente a la evidencia de los otros informes que rebaten 
las conclusiones a las que llega. Tampoco existe una base científica clara 
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sobre las conclusiones de los trabajos tenidos en cuenta por el propio 
Comité en su dictamen. A ello se añade que en el ámbito de la UE no se 
ha adoptado una medida de esta naturaleza. 

En definitiva, “no existe un criterio científico determinante para considerar 
el eucalipto como especie exótica invasora y para su inclusión en el 
Catálogo correspondiente. Las resoluciones dictadas han examinado 
cuidadosamente todos estos aspectos, adoptando una decisión que se 
considera plenamente conforme con el ordenamiento jurídico”. 

 
Outros estudos realizados en distintos países, principalmente 

sudamericanos, sobre esta especie todos eles, resultan na mesma liña, o 
importante aporte que fan sobre o secuestro de Co2 da atmosfera.  

 
Se falamos dos dereitos de emisión, só na industria Europea o 

“Régimen comunitario de comercio de derechos de Emisión” afecta a 
máis de 10.000 industrias e a máis de 2.000 millóns de toneladas de CO2 
que supón o 45% de emisións totais. Ditos dereitos de emisión en 2023 
tiveron un prezo no mercado de 83.02€/Ton. Según o Sistema Europeo de 
Negociación do CO2.  

 
Deste control de CO2, tamén aportan o gran de area ós/ás 

propietarios/as das parcelas incluidas no PNFE, fundamentalmente coas 
plantacións de Eucalipto e Piñeiro, tal como refiren estudos acreditados. 
Pero de dita aportación á sociedade, estes/as propietarios/as non ven 
nin un euro do que as empresas pagan polos dereitos de emisión, e 
ademáis agora, quérese privar á propiedade da aportación económica 
obtida a través da venda da madeira para o seu procesado, segundo as 
limitacións moi duras deste borrador Prux a esta especié coa finalidade 
de mermala moi significativamente.  
O sector forestal aporta 300 millons de Euros en Galiza/ano a uns 80.000 
propietarios, emprega a 15.000 persoas directas e 60.000 indirectas e xera 
un valor engadido do procesado de 60.000 millóns de Euros, datos que 
non se poden obviar e dereito que non se pode eliminar ós/ás 
propietarios/as con terreos en PNFE, debe ser libre o seu cultivo, sobre 
todo na zona III de usos compatibles, pola continuidade da poboación 
en PNFE, e pola sociedade en xeral.  
 

Calquer punto posterior que faga referencia a dito perxuizo será 
rexeitado en base ó explicado neste punto.  

 
 

 No apartado 1.2.7.4. J03.02 Diminución da conectividade dos 
hábitats debida a causas antropoxénicas-fragmentación.  
 

No PNFE rexístranse un total de 19.467 propiedades o que representa 
un claro exemplo do minifundismo no parque natural. Incluso, esta 
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intensa fragmentación non se corresponde finalmente na cantidade de 
superficie do parque natural que representan as pequenas ou medianas 
propiedades, dado que case o 90% das parcelas posúen menos de 
5000m², pero supoñen cerca do 25% do territorio  
do PNFE.  
 
O resumo histórico de dita fragmentación xurde na antiga costume do 
pastoreo libre en montes onde, con ter unha propiedade, habilitaba para 
o pastoreo en todo o monte como o resto de propietarios. Isto facía que 
nas herdanzas, sempre se deixara a todos os herdeiros unha porción de 
terreo en todos os montes, por pequena que fora.  
Pero agora a realidade é que ditas parcelas deben ser reorganizadas 
para mellorar a producción, outro tema no que non só non colabora este 
PruX, senón que ademáis vai en contra, coa prohibición dun medio de 
agrupamento como é a parcelaria, tal como se menciona no apartado 
seguinte 4.4.1.3 apartado VIII.  
 

 No apartado 1.2.7.7. H01 Contaminación de augas superficiais.  
 

Nalgúns tramos do Eume, a incidencia dos vertidos de xurro derivados 
das prácticas agrogandeiras é unha circunstancia que debe minimizarse 
polas súas afeccións sobre as poboacións de fauna e flora fluvial.  

 
Acusación ós/ás propietarias de granxas, non fundamentada ou 

acreditada con ningún estudo que aquí se mencione.  
 
O purín é, dende hai máis de 40 anos, usado como abono natural 

para os pastos productores de herba para o gando e unha forma, tamén, 
de eliminar ditos residuos.  
 

Dado que non existen macrogranxas dentro de PNFE o filtro verde é 
capaz de eliminar ditos residuos para que non chegue a medios 
acuáticos.  
O enxurrado é clave para o sustento das gandeirías, é perfectamente un 
medio sostible, e, calquer restricción ó respecto será rexeitada por 
contribuir ó fin do sector gandeiro dentro de PNFE.  
 
 

 No apartado 4.2.2. Normativa xeral.  
4.2.2.2. Usos autorizables.  

 
Serán autorizables as actividades de investigación científica, 

incluíndo recolección de mostras ou experimentación in situ sobre os 
hábitats, principalmente as que contribúan á caracterización e mellor 
coñecemento do medio natural do parque natural. As actividades de 
investigación deberán contar coa autorización do organismo 
autonómico competente en materia de patrimonio natural, que avaliará  
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a súa adecuación ás necesidades de conservación e xestión do parque 
natural, e autorizará soamente aquelas actividades que non sexan 
susceptibles de provocar unha afección significativa sobre os 
compoñentes da biodiversidade e xeodiversidade.  

 
Non se especifica onde se poden realizar os referidos estudos. Non 

se ten en conta a propiedade privada, tería que haber mapas claros da 
parte pública e privada e ditos estudos referilos á pública ou, de ser o seu 
caso, contar coa aprobación do/a propietario/a en cuestión, datos ós 
que non se fai referencia.  

 
4.2.2. Normativa xeral.  
4.2.4. Fomento das actividades económicas. Apartado D  
d) Mellora dos asentamentos rurais e tradicionais e mellora da calidade 
de vida das persoas.  
 
Non se especifica ningunha medida que estea destinada a mellorar a 
vida das persoas que viven dentro dos límites do PNFE, senón todo o 
contrario, aplícanse restricións que complican moito a vida ás 
actividades económicas que nel se realizan ata o punto de poder 
extinguir alguhas delas.  
 

 No apartado 4.3. Medidas e normativa por compoñentes.  
 

Non existe ningunha partida económica, nin ventaxa algunha 
contemplada no borrador deste Prux que vaia na dirección mencionada 
neste apartado.  
 
4.3.2. Xea.  
4.3.2.1. Obxectivos.  
d) Manter ou aumentar a capacidade de secuestro de carbono, dada 
a súa importancia na mitigación dos efectos derivados do cambio 
climático global.  
Apartado que se contradí claramente con moitas das liñas aquí 
expresadas respecto ós usos forestais neste Prux, ademáis, cun dos pilares 
de supervivencia da poboación inclusa en PNFE, as plantacións de 
Eucalipto e Piñeiros, que son os maiores fixadores de CO2.  
 
Explicado nas alegacións feitas neste documento o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02  
4.3. Medidas e normativa por compoñentes.  
4.3.5. Hábitats.  
4.3.5.3. Normativa xeral.  
xii. A eliminación de sebes e bosquetes nas áreas de aproveitamento 
agrícola ou gandeiros.  
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As sebes son elementos creados polos gandeiros con anterioridade ou 
non, pero non compete dita regulación e debe quedar a decisión dos 
propietarios as moficiacións de sebes que interesen para agrupar terreos, 
etc.  
4.3.6. Flora e fauna silvestre.  
 
4.3.6.2. Directrices.  
h) Promover a eliminación de especies de eucaliptos, acacias e falsas 
acacias especialmente na  zona de reserva, na zona de uso limitado e 
nos terreos onde non estivesen cultivadas con anterioridade  á data de 
publicación do PORN das Fragas do Eume mediante o Decreto 11/1996, 
do 2 de  maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos 
naturais do espazo natural das Fragas  
do Eume.  
 
Este apartado amosa o claro rexeitamento a un medio de ingresos 
importante para a poboación. Non se ten en conta a vantaxe que 
aporta a gran fixación de CO2, e non se propón ningunha alternativa 
ecónomica que aporte ós/ás propietarios/as a perda de ingresos que 
van supor as restricións que se aplican ás propiedades ó non poder 
realizar este tipo de plantación rendible, caso que non estiveran no 1996 
ou non poder variar a outras especies.  
 
Este apartado impide a reconversión de montes, moitos deles xa 
abandonados e que se poden convertir en económicamente rendibles, 
e estar atendidos, encamiñandos a que no futuro sexan pasto das lapas 
por estar e seguir no abandono. Impide igualmente os traspasos a través 
de compra de montes en estado de abandono, por non poder facelos 
rendibles según este apartado, deixan de ter interés para os/as que lles 
poidera resultar interesante realizar compras de montes.  
 

 REXÉITASE conforme ó explicado aquí e a réplica ó apartado 
1.2.7.2. B02.01.02 4.3.6. Flora e fauna silvestre.  

4.3.6.3 Normativa xeral.  
e) Considérase prohibido dentro do ámbito territorial do parque natural:  
x. O cultivo de especies do xénero Eucalyptus nos terreos onde non 
estivesen cultivados con anterioridade á data de publicación do PORN 
das Fragas do Eume.  
 

REXÉITASE según o explicado nas alegacións o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02, alegacións apartado 4.3.2.1 D, 4.3.6.2 H.  
4.4. Medidas e normativa por actividades.  
4.4.1. Actividades, usos e aproveitamentos incompatibles cos fins do 
PNFE.  
4.4.1.1. Con carácter xeral.  
h) A circulación de calquera vehículo a motor fóra das pistas e estradas 
autorizadas, así como as  



24 
 

sinaladas como non transitables. De xeito particular, quads, motos, 
patinetes eléctricos ou similares,  
en todo o territorio do parque natural excepto na zona de uso xeral ou 
por motivos de xestión, gardería,  
seguridade, sinistros ou seguridade das persoas.  
 

REXÉITASE. Non se especifica en ningún lado cales son as estradas 
autorizadas. Non se exceptúan o tránsito de vehículos agrarios. Non se 
teñen en conta os vehículos tipo quads, motos de uso non deportivo e 
que a miúdo son usados por gandeiros, agricultores e para usos forestais 
das propiedades privadas. Non se ten en conta a exclusión das/os 
propietarios/as o uso destes vehículos totalmente integrados nas tarefas 
diarias de distintos ámbitos do rural.  

 
 No apartado 4.4. Medidas e normativa por actividades.  

4.4.1. Actividades, usos e aproveitamentos incompatibles cos fins do 
PNFE.  
4.4.1.1. Con carácter xeral.  
l) A instalación de elementos encamiñados ao soporte publicitario ou 
propagandístico no parque natural,  
excepto casos de patrocinio das actuacións contempladas neste PRUX 
ou en actuacións do  propio parque.  
Este apartado impide a publicidade de empresas, entidades, marcas 
que se implanten dentro dos límites do PNFE e precisen de sinalización en 
zonas de público para facer chegar ós/ás usuarios/compradores/as 
hasta as súas instalacións.  
4.4. Medidas e normativa por actividades.  
4.4.1. Actividades, usos e aproveitamentos incompatibles cos fins do 
PNFE.  
4.4.1.1. Con carácter xeral.  
r) A celebración de eventos musicais e festas multitudinarias, así como 
outro tipo de eventos similares.  
Exceptúanse as romarías tradicionais que forman parte do patrimonio 
cultural ou inmaterial, actividades  autorizables vencelladas a eventos 
culturais respectuosos co medio, e por último, os espectáculos  de luz, 
pirotécnicos, instalacións sonoras ou organización de concertos ou 
eventos xeradores  de ruído permitidos na zona de uso xeral.  
Non se entende o motivo polo que non se poidan facer festas distintas ó 
ámbito patronal e romeiro, nos lugares habilitados existentes, como son 
os campos de festa municipais. Elimina iniciativas que poidan 
promocionar actividades, traballos, productos, etc…  
 

 No apartado 4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos 
compatibles cos fins do parque natural.  

4.4.2.1. As actividades agropecuarias.  
4.4.2.1.3. Normativa.  
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a) Con carácter xeral, considéranse usos permitidos aqueles de carácter 
tradicional vinculados coas  
explotacións agrícolas e gandeiras existentes con anterioridade á 
declaración do parque natural e  
que cumpran coa normativa sectorial vixente e coas disposicións do 
presente Plan, incluíndo entre elas:  
ii. O uso de abonos orgánicos (excepto xurros) nos terreos de labor e nos 
pasteiros de carácter  artificial, a condición de que a súa aplicación non 
afecte negativamente aos hábitats de interese  
comunitario existentes no seu ámbito, así como ás poboacións de 
especies de interese para a  conservación, e sempre que se apliquen de 
maneira racional, de acordo coas normativas vixentes  
e co Código galego de boas prácticas agrarias.  
 
Exceptuar o xurro como abono orgánico autorizado é totalmente 
inviable para as explotacións, que precisan deste tipo de abono para a 
produción de herba, sobre todo na primavera, para conseguir forraxe 
para o inverno. Esta apartado limita a produción de forraxe obtida nos 
terreos da explotación, sendo preciso comprar dito forraxe para o 
inverno. Económicamente non é sostible e levaría a gandeiría ó peche. 
REXÉITASE.  
 

 No apartado 4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos 
compatibles cos fins do parque natural.  
 

4.4.2.1. As actividades agropecuarias.  
4.4.2.1.3. Normativa.  
d) Considérase prohibido no ámbito do parque natural:  
vii. O depósito de tecnosolos e lodos de depuradoras industriais ou 
urbanas, así como o seu emprego como fertilizantes ou emendas dos 
solos agrícolas.  
.Non se mencionan excepcións de uso, ditos complementos en 
aplicación correcta poden axudar á producción das explotacións 
gandeiras que co xurro que producen non cubran o espazo dispoñible 
para o terreo destinado á obtención de forraxe. Tampouco é entendible 
que se xeralice e non se exclúan aqueles purines que teñan cumplimento 
e posesión do correspondente certificado ambiental.  
4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos compatibles cos fins do 
parque natural.  
4.4.2.1. As actividades agropecuarias.  
4.4.2.1.3. Normativa.  
d) Considérase prohibido no ámbito do parque natural:  
viii. As concentracións parcelarias.  
No apartado 1.2.7.4. J03.02 recoñécese a fragmentación das parcelas. 
Efectivamente hoxe supón un freno para a evolución agraria e forestal. 
Este punto elimina unha ferramenta que pon solución a dita 
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problemática. REXÉITASE, por ir claramente en contra dos intereses da 
poboación que está dentro dos límites do PNFE  
 

 4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
a) As plantacións forestais que no momento da entrada en vigor do PORN 
do parque natural das Fragas do Eume, estiveran poboadas por especies 
alóctonas, así como aquelas implantadas posteriormente con 
autorización, poderán seguir sendo explotadas en sucesivas quendas, 
sempre e cando non se realicen cambios de especie. Poderán realizarse 
cambios de especie cando os ditos cambios supoñan a transformación 
de eucaliptais a piñeirais ou de eucaliptais e piñeirais a pasteiros, ou 
candose creen masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de 
xuño. As ditas masas poderán ser rexeneradas de forma natural ou ben 
mediante repoboación. Aquelas plantacións que foran realizadas sen a 
necesaria autorización con posterioridade á entrada en vigor do PORN 
en zona de uso compatible e zona de uso xeral poderán ser 
aproveitadas, se ben as sucesivas reforestacións quedarán supeditadas 
a unha autorización de plantación do órgano autonómico competente 
en materia  
de patrimonio natural.  
 
Non se explica se o cambio de especie aplicará tamén a cambios 
realizados de Eucaliptus Globulus a Nitens.  
 
REXÉITASE ademáis según o explicado nas alegacións o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02, alegacións apartado 4.3.2.1 D, 4.3.6.2 H deste documento polo 
rexeitamento desde documento a dita especie productiva.  
 

 No apartado 4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos 
compatibles cos fins do parque natural.  

4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
d) Cando se realicen traballos relacionados co aproveitamento 
madeireiro terase en conta as seguintes consideracións:  
ii. Utilizaranse preferentemente sempre que sexa posible como vías de 
saca as infraestruturas  existentes. No caso de ser preciso a construción 
de novas vías de saca, deberán evitar impactos  paisaxísticos negativos. 
Estas vías deberán contar con pasos de auga nos desaugadoiros naturais  
do terreo, tanto permanentes como estacionais. Precisarase autorización 
do organismo autonómico  competente en patrimonio natural e deberán 
executarse seguindo as seguintes condicións:  
 
- Anchura inferior a 2 metros salvo nas curvas onde poderá incrementarse 
a 3m.  
- Restauración no prazo máximo de 6 meses dende o final da saca 
mediante restitución da  
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terra vexetal acumulada nos marxes.  
 
Esta anchura amosa un descoñecemento da maquinaria que se usa para 
o procesado forestal en orixe. É un ancho totalmente insuficiente. Hoxe, 
os medios de transporte forestais teñen unha dimensión media 
aproximada de 2.80 mts, algúns deles máis, ademáis da distancia que por 
seguridade debe quedar das beiras. Ditos novos camiños non deben ser 
menores a 3,50mts.  
 
Tampouco se entende que posterior á saca, estes camiños teñan que 
pecharse, porque a parte da perda económica que supón para ós/ás 
propietarios/as complicando a viabilidade, supón un novo movemento 
de terra coas consecuencias de erosión que conleva. Ademais que estes 
camiños perfectamente poden servir de sendas cortalumes, que se 
poderían usar, neste caso, para o acceso das motobombas.  
4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos compatibles cos fins do 
parque natural.  
 
4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
x.) Así mesmo, consideraranse permitidas as seguintes actuacións sobre 
superficies conformadas  
por queirogais secos (4030), incluídas dentro das grandes superficies de 
queirogais e matogueiras  e medios rochosos silíceos:  
2) Nas áreas que no momento da declaración do espazo natural como 
LIC estivesen ocupadas  
por plantacións forestais exóticas ou de coníferas autóctonas puras ou 
mixtas, así como aquelas  
que foran obxecto de reforestación posterior con autorización dos 
órganos de patrimonio natural, e que foran destruídas polo lume sen 
rexeneración posterior, poderán ser de novo  reforestadas co 
condicionado seguinte:  
- Non poderán utilizarse plantas do xénero Eucalyptus, que en todo caso 
poderán substituírse por piñeiros autóctonos.  
 
REXÉITASE según o explicado nas alegacións o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02, alegacións apartado 4.3.2.1 D, 4.3.6.2 H deste documento, 
polo rexeitamento á dita especie produtiva.  
 
4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
g) Considérase autorizable dentro do ámbito do parque natural:  
iii. A introdución, plantación ou sementeira de especies alóctonas non 
pertencentes ao xénero  Eucalyptus, que non supoñan unha afección 
apreciable sobre os hábitats do anexo I da Directiva  92/43/CEE ou sobre 
as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación, salvo 
nas zonas de reserva e uso limitado que se considerará prohibido.  
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REXÉITASE según o explicado nas alegacións o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02, alegacións apartado 4.3.2.1 D, 4.3.6.2 H deste documento polo 
rexeitamento á dita especie produtiva.  
 

 No apartado 4.4.2. Actividades, usos e aproveitamentos 
compatibles cos fins do parque natural.  

4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
As autorizacións estarán suxeitas ás seguintes condicións:  
2) No caso de precisar do emprego de maquinaria, prestarase especial 
atención a que non se  
provoque a compactación, erosión ou perda da estrutura do solo. Para 
tal finalidade, soamente  
se poderán empregar máquinas portátiles ou pequenos tractores coa 
potencia mínima que permita  
acoplar apeiros mecánicos suficientes para a actuación.  
Non queda claro se este tipo de limitación afecta só a un determinado 
tipo de hábitat. Dita limitación de máquinas no terreo privado supón un 
inconvinte para ós/ás propietarios. REXÉITASE  
 

 4.4.2.2. As actividades forestais.  
4.4.2.2.3. Normativa.  
h) Considérase prohibido dentro do ámbito do parque natural:  
xiv. A introdución, plantación, ou sementeira de individuos de especies 
do xénero Eucalyptus nos  terreos onde non estivesen cultivados con 
anterioridade á data de publicación do PORN das Fragas do Eume.  
REXÉITASE según o explicado nas alegacións o apartado 1.2.7.2. 
B02.01.02, alegacións apartado 4.3.2.1 D, 4.3.6.2 H de este documento 
polo rexeitamento á dita especie productiva.  
 
 

 No apartado 4.4.7. Infraestruturas e obras.  
4.4.7.2. Directrices.  
i) Promoverase a eliminación de antigas instalacións e infraestruturas sen 
valor desde o punto de  vista de patrimonio cultural, que quedasen 
obsoletas ou sen uso no parque natural, restaurando os enclaves 
ocupados polas mesmas sempre que se comprobe que non ten utilidade 
desde o punto de vista da conservación.  
 

Non se contempla ningún apartado específico para a rehabilitación da 
antiga central hidroeléctrica da Ventureira, pese a existir xa dende o ano 
2013 estudo da USC (traballo publicado denominado “Estudio de 

rehabilitación de la antigua central hidroeléctrica de "Ventureira", río Eume”, realizado 
polo autor Guillermo Calvo Teijeiro, a cal sería ademais acorde cós 
obxetivos do parque natural (pax 75) no que inclúense, entre outros: 
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 ii. Manter e recuperar as actividades e usos tradicionais da zona. (...)  

viii. Establecer un sistema de uso público que facilite o coñecemento e disfrute 
do parque natural e promova unha visita de calidade e compatible coa 
conservación dos recursos naturais e culturais, adaptándoa á capacidade de 
acollida do parque natural.  

 No apartado 4.5.1. Zona I de reserva  
 
Comprobar se existe titularidade privada nestas zonas. Nese caso solicitar 
a reforma de ditas zonas ou a compensación económica. A restrición en 
esta zona é máxima.  
 
 

 No apartado 4.5.2. Zona II de uso limitado.  
 

A zona II de uso limitado onde o acceso e desprazamentos dos 
visitantes estarán permitidos, aínda que sometidos a restricións 
específicas, poderán desenvolverse usos tradicionais con certas 
limitacións.  

 
Non se especifica que a maior parte é de titularidade privada, polo 

tanto calquer visita está supeditada á autorización do/a propietario/a. 
Así mesmo, non se presentan mapas onde claramente se poida ver os 
dominios públicos e privados. Igualmente que no caso do anexo 1, o 
mapa 5, que se pode intuir sexa para este fin, non aclara nada pola mala 
calidade e a falta de detalle.  
Non se aclara con detalle as tarefas e procedementos que a propiedade 
pode levar a cabo en ditas zonas de uso privado.  
 
 Amais, na letra g) do subapartado 4.5.2.3.3., autorizadase “O 
sendeirismo e tránsito peonil, actividades ecuestre e ciclismo, polas vías 
autorizadas”, pero sin aclarar cales sos esas “vías autorizadas”. Descoñcese que 
no marco do parque hai vais privadas (serventías e otros caminos privados) que 
requerirán autorización dos titulares para acceder por esas vías para esa 
actividade e calqueira outra das permiitidas. Debérase especificar cales son esas 
vías autorizadas, e no seu caso, en vías privadas se compense ós titulares por 
o posible uso das mesmas. 
 

 4.5.3. Zona III de uso compatible.  
 

4.5.3.3. Normativa.  
4.5.3.3.1. Usos prohibidos.  
 

a) Toda actividade ou uso non recollida no presente Plan ou contraria, 
que vulnere as normas establecidas no presente PRUX ou que non se 
axuste aos criterios e obxectivos da xestión do parque  
natural.  
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No subapratado h) do apartado 4.5.3.3.3. recóllese igualmente que no apartado 
anterior que “O sendeirismo e tránsito peonil, actividades ecuestre e ciclismo, 
polas vías autorizadas” Debérase concretar cales son esas vías autorizadas. 
 

REXÉITASE. Apartado moi amplo, e nada específico no que se pode 
incluir un amplo abanico de restricións, especificadas ou non, por non 
encaixar nas intencións da xestión do parque en algún aspecto. Esta 
franxa, por ser na que maior parte se desenvolve a actividade dos 
propietarios, debe ser totalmente clara. Calquer prohibición que sobre 
ditas actividades se teña pensado aplicar debe saberse.  
 
b) Todas as actuacións suxeitas a autorización que non superen unha 
valoración previa favorable por parte do organismo competente no 
proceso de avaliación. Mesma explicación que o anterior punto A. Punto 
moi aberto que pode restrinxir tarefas cotiáns de gandeiría, agricultura ou 
forestal aplicando este punto xenérico.  
d) Actividades recreativas fluviais non autorizadas (incluído o baño).  
Non amosa a excepción de nadar para os habitantes incluídos dentro do 
perímetro de PNFE. Son varias as xeracións que aprenderon a nadar, 
primeiras no río e as últimas no encoro. Con este punto, tal como está 
redactado un/ha neno/a que viva dentro do PNFE non poderá seguir coa 
tradición de aprender a nadar no Eume…un caso de non respetar o 
tradicional.  
 

 No apartado 4.5.3. Zona III de uso compatible.  
4.5.3.3. Normativa.  
4.5.3.3.3. Usos permitidos.  
 
REXÉITASE. Non se mencionan os aproveitamentos madereiros e forestais. 
Só a xestión da biomasa.  
 
 

 ANEXO III CARTOGRAFIA  
 

Conforme ó xa mencionado, ditos mapas carecen de detalle sobre 
o que expoñen, sendo prácticamente inútiles para a avaliación dos 
temas que representan. Non se pode ter detalles precisos, e non cumplen 
coa finalidade.  

 
Nota: Do uso do encoro, só se mencionan os usos recreativos, non 

se teñen en conta os usos privados. Son moitos os/as propietarios/as con 
propiedades ó outro lado do encoro e que se desprazan coas súas 
embarcacións a estas propiedades. Non se fai mención algunha nin se 
amosa como actividade permitida para eles/as. 
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Proposta.- Que se deixen sen efecto os anteriores apartados sobor 
dos que se amosa total rexeitamento, polas razón expostas, modificando 
tamén os restantes cás propostas antes indicadas. 

 

SEXTA.- TAMÉN RESPECTO DO ARTIGO 2 DO PROXECTO DE DECRETO 
RELATIVO Á “APROBACIÓN DO PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN (PRUX) DO 
PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME”, DEBE INCLUIRSE NO DECRETO UN 
APARTADO RELATIVO Á PRÁCTICA DE DEPORTES COMPATIBLES CÓ PARQUE 
TALES COMO ESCALADA, TRAIL, PESCA DEPORTIVA, ..,ETC,  

ESPECIAL REFERENCIA Ó DEPORTE DE ESCALADA: INCOHERENCIA NA 
DECLARACIÓN DE ZONA I (RESERVA) COS VALORES A PROTEXER E A 
PRÁCTICA DA ESCALADA 

Ditas actividades deportivas servirían de dinamización económica do 
parque e dos Concellos nos que se ubica, e dar público coñecemento 
tamén ó propio parque natural, e que se podían incluso delimitar zonas 
habilitadas para ditos deportes, compatibles cós obxectivos do PN (pax 
75) inclúense, entre outros: 

 ii. Manter e recuperar as actividades e usos tradicionais da zona. (...)  

viii. Establecer un sistema de uso público que facilite o coñecemento e disfrute do parque natural 
e promova unha visita de calidade e compatible coa conservación dos recursos naturais e 
culturais, adaptándoa á capacidade de acollida do parque natural.  

 

No que respecta ao deporte de escalada a zona de reserva (Zona 
I) identifícase unha área na zona central do PN que comeza na presa do 
embalse e discurre paralela ao cauce do río Eume ata a antiga central 
hidroeléctrica, como se indica na imaxe que segue: 



32 
 

 

Proposta de zonificación según borrador do PRUX 

Respecto á catalogación desta zona como de reserva, cabe 
recordar que os obxectivos para esta delimitación os marca o PRUX 
coma “aquelas áreas que requiren un alto grao de protección por 
albergaren os maiores valores naturais, científicos e paisaxísticos, así 
como pola singularidade dos seus hábitats, especies e comunidades. Os 
territorios do parque natural incluídos na zona de reserva posúen un valor 
de conservación moi alto e integran áreas prioritarias de conservación de 
especies de interese comunitario (DC 92/43/CEE, DC 2009/147/CE) ou das 
especies catalogadas como en perigo de extinción ou vulnerables a 
través dos seus correspondentes plans de recuperación ou 
conservación.”  

PROHIBICIÓN DA ESCALADA EN ZONA I 

No punto (pax 52) 1.2.7.14 G01 (Deportes ao aire libre e actividades de 
ocio, actividades recreativas organizadas, inclúese a escalada como: 
“Así mesmo, dentro dos límites do parque natural, existe unha ampla área 
á altura da presa do encoro, que constitúe un ámbito empregado para 
a práctica da escalada desde hai varias décadas. Esta zona de uso 
público coincide coa área de cría histórica do bufo real (Bubo bubo), 
especie catalogada como “Vulnerable” no CGEA. Polo tanto, resulta un 
ámbito territorial moi sensible ante as alteracións derivadas do tránsito de 
persoas e vehículos, e da presión antrópica en xeral. Os enclaves onde 
se leva a cabo a escalada dentro do parque natural son A Canteira, A 
Xesteira, A Ventureira e Picovello.” 
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Mapa de sectores de escalada na zona do Canón do Eume 

 

 

 

Mapa de sectores de escalada fora do Canón do Eume 

 

Por outra banda, dentro da normativa das actividades recreativas e 
turísticas, na páxina 116 indícase: “j) Escalada e barranquismo. Permítese 
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a escalada exclusivamente na Zona da Canteira. Quedan prohibidas as 
prácticas do barranquismo no ámbito do parque natural.” 

Polo tanto, parece que os criterios que impiden practicar a escalada nas 
zonas de Xesteira, Ventureira e Picovello son os de conservación de 
especies de interese comunitario ou especies catalogadas como en 
perigo de extinción (E) ou vulnerables (V) e, en caso particular, o bufo 
real (Bubo bubo).  

 

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES E HÁBITATS PRIORITARIOS: 

En base ao listado que se inclúe no propio PRUX, identifícanse como 
especies vulnerables ou en perigo de extinción as seguintes: 

Circus gallicus - Águia culebrera (V) CGEA 

Circus pygargus - Aguilucho cenizo (V) CGEA 

Aythya nyroca - Porrón pardo (E) LESPRE  

Gallinago gallinago - Agachadiza común (E) CGEA 

Numenius arquata - Zarapito real (E) CGEA 

Scolopax rusticola - Chocha perdiz (V) CGEA 

Emberiza schoeniclus - Escribano palustre (V) tanto en CGEA coma en LESPRE 

Bubo bubo - Bufo real (V) CGEA 

De todas as especies de aves indicadas anteriormente, as únicas que non 
teñen relación directa co medio acuático ou a proximidade a zonas 
húmidas son a Aguia culebreira, o Aguilucho cenizo e o Bufo real, todas 
elas clasificadas coma vulnerables no CGEA. Como se indicou 
anteriormente, a especie que condiciona a práctica da escaladas nas 
zonas prohibidas e o bufo real, en base a un área de cría histórica desta 
especie.  

Atendendo a información oficial facilitada polo MITERD no que respecta 
as capas GIS de distribución da potencial presenza de aves con especial 
protección (tanto da Directiva AVES, como do CEEA e CGEA), en Galicia 
só se indica potencial presenza no PN de Serra da Enciña da Lastra, 
localizándose as cuadrículas máis cercanas en Ponferrada (León) e no 
PN de Somiedo (Asturias). Na imaxe que segue se presenta a potencial 
distribución do Bufo real (bubo bubo) e os PPNN de Galicia. 
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Localización das cuadrículas máis próximas de potencial presenza de Bubo bubo dacordo co MITERD 

Como xa se indicou nos comentarios enviados pola asociación Escalada 
Sostenible e a Federación Galega de Montaña e Escalada á DXPN tra-la 
presentación por parte da DXPN do borrador do PRUX a entidades e 
organizacións interesadas no Centro de Interpretación do PN Fragas do 
Eume, nos máis de 50 anos que se leva practicando a escalada nos 
sectores nomeados non se identificaron impactos negativos aos valores 
naturais da área que determinaron a súa declaración como Parque 
Natural. Non foron detectados impactos na flora (fentos) incluidas como 
potenciais nos catálogos de especies ameazadas (Dryopteris aemula, 
Dryopteris guanchica, Woodwardia radicans, Culcita macrocarpa, 
Vandenboschia speciosa, Hymenophyllum tunbrigense) nin afeccións 
sobre aves ou zonas de nidificación. 

 

Según diferente bibliografía, as preferencias de hábitats para o bufo real 
son variables, dende zonas semidesérticas, bosque mediterráneo, 
bosques templados, bosques de coníferas e zonas con gran cantidade 
de árboles e arbustos. Nos caso de áreas vexetais con alta presenza de 
depredadores, os bufos poden acudir a zonas rochosas con covas e 
hocos nas que instalar os niños como medida de protección. Asemade, 
localízanse nas proximidades de rios, regatos e zonas húmidas, nas que 
atopan pequenos roedores coma presa preferida. Asemade, ainda 
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sendo o canón do Eume unha zona con certa potencialidade para o 
hábitat do bufo real, a zona máis favorable para esta especie é a ladeira 
sur do canón e as zonas de fragas, polas características de verticalidade, 
humidade, vexetación e zonas para o asentamento de niños en áreas 
protexidas.  

VALORACIÓN DA PROHIBICIÓN CONTEMPLADA NO PRUX E 
INCONGRUENCIAS DETECTADAS: 

 

Como complemento a prohibición determinada para a escalada nas 
zonas de Ventureira e Xesteira, non hai que olvidar que dentro dos 
obxectivos do PN (pax 75) inclúense, entre outros:  

 

- ii. Manter e recuperar as actividades e usos tradicionais da zona.  
 

A escalada é unha actividade histórica na zona, dende máis de 50 
anos, sen incidencias reseñables, nin no eido dos accidentes ou 
peligrosidade das vías nin con relación as especies de aves en 
perigo de extinción, vulnerables ou fora de calquer tipo de 
protección ambiental.  

 

- viii. Establecer un sistema de uso público que facilite o 
coñecemento e disfrute do parque natural e promova unha visita 
de calidade e compatible coa conservación dos recursos naturais 
e culturais, adaptándoa á capacidade de acollida do parque 
natural.  
 

Como se indicará posteriormente, estas zonas de escalada son de 
referencia nacional e internacional e a tipoloxía de escalada non 
é a mesma na área da canteira que nas áreas de Ventureira e 
Xesteira, onde se atopan vías de adherencia únicas en Galicia e 
con escasa comparación en España. 

 

Os accesos aos sectores de escalada fanse pola pistas e canles 
construidas no momento de construcción do encoro. 
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- xi. Contribuír ao desenvolvemento sustentable social, económico e 
cultural na área de influencia do parque natural.  
 

Eliminar a escalada nas áreas de Ventureira e Xesteira vai xerar un 
descenso moi importante dos escaladores que visitarán a comarca 
para a práctica deste deporte, coa repercusión directa sobre a 
socioeconomía da comarca do Eume.  

 

Por outra banda, no apartado de Medidas e normativa por actividades 
(pax 94) e, en concreto, no punto 4.4.4. Actividades recreativas e 
turísticas. Uso Público (pax 110) indícase como obxectivos, entre outros: 

 

- a) Compatibilizar o uso público e as actividades recreativas e 
deportivas cos obxectivos de conservación do parque natural e co 
desenvolvemento do medio rural.  
 

Como xa se indicou anteriormente, a prohibición se realiza en base 
a un potencial histórico de presenza de bufo real en toda a zona 
identificada como Zona I, mentres que a información máis 
actualizada do MITERD indica que non e esperable a presenza de 
bufo real no PN. Esta prohibición tan estricta, sen posibilidade de 
comprobación previa ou elaboración de programas de vixianza, 
regulación dinámica da práctica, etc, non cumpre co obxectivo 
de compatibilizar as actividades deportivas senón todo o contrario, 
é moi probable que provoque un descenso tan importante de 
practicantes desta especialidade deportiva que finalmente quede 
a zona da canteira como un área residual e sen afluencia para a 
práctica do deporte. Permitindo a escalada únicamente no sector 
da Canteira perderíanse mais de dous tercios dos metros 
escalables nas Fragas do Eume.  

 

 

Unha búsqueda rápida en Google de escalada no eume ofrece máis de 
45.000 referencias directas, o que da unha idea do interés real que 
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presenta esta zona no ámbito da escalada. A eliminación das zonas de 
escalada que propón o borrador do PRUX reduciría drásticamente o valor 
engadido que ten a comarca e o propio PN, valor deportivo que xa 
existía dende antes da súa creación. Na actualidade as Fragas do Eume 
son coñecidas polos practicantes de escalada a nivel nacional e 
internacional pola súas especiais características. As zonas de escalada 
que se propoñen prohibir, teñen un valor histórico primordial na práctica 
da escalada en Galicia, e son coñecidas e visitadas, por ser un tipo de 
actividade moi específica e técnica, por xente de toda Galicia e España. 

 

As incongruencias xurden cando se analiza o cronograma de medidas 
para a conservación da biodiversidade (pax 160) e o programa 
financeiro (pax 162). Se, tal e como se indica no ámbito da catalogación 
da zona de reserva, é tan importante a conservación do medio e a 
implantación de medidas para a protección de hábitats e especies 
prioritarias, non semella razoable que o programa de conservación da 
biodiversidade, a paisaxe e o patrimonio cultural se inicie no ano 2027 e 
contemple como únicas medidas (dentro das 10 medidas incluidas no 
programa): 

- Medidas de conservación dos hábitats de interese comunitario, 
con especial atención aos hábitats prioritarios. Inicio no ano 2027. 

- Establecemento de medidas de conservación específicas para a 
flora e fauna do parque natural para a mellora do seu estado de 
conservación. Inicio no ano 2028.  

 

E semella ainda menos alentador a dotación orzamentaria que se lle da 
a este programa, con un total anual (para o desenvolvemento das 10 
medidas) que ronda os 60.000 €/ano.  

PROPOSTA 1: ADAPTACIÓN DA ZONA DE RESERVA Á REALIDADE NATURAL 
DO MEDIO. 

Polo tanto, en base ao coñecemento que se ten das zonas de escalada 
existentes, a sua importancia deportiva histórica dende máis de 50 anos, 
a ausencia de evidencias de afección sobre flora ou aves protexidas, 
especies ameazadas e demais figuras de protección que dan valor 
natural ao parque, querendo potenciar a concepción de escalada 
sostenible, solicitase PROCEDER a un cambio de zonificación como se 
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propón:

 

Proposta de cambio de Zona 1 a Zona 2 sobre mapa de borrador de zonificación actual. 

 

 

Proposta de cambio de Zona I a Zona II sobre mapa de Unidades Ambientais vixente.  

 

Deste modo, manténse a protección da potencial presenza de Bufo real 
en unidades ambientais favorables para o seu aniñamento, mantendo a 
posibilidade da práctica da escalada en zonas rochosas 
maioritariamente lisas, nas áreas de Ventureira e Xesteira. Esto non impide 



40 
 

o potencial establecemento de exemplares de bufo real nas unidades 
ambientais de bosques antigos nin nas zonas rochosas do sur do canón.  

 

Considérase que esta proposta de pasar a zona de matogueiras e 
medios rochosos do norte do canón como Zona II (Uso Limitado) non pon 
en perigo a nidificación das aves na zona de reserva resultante e da 
cumprimento a outros obxectivos de desenvolvemento e 
sustentabilidade do parque que coa limitación proposta quedaban 
excluidos.  

 

PROPOSTAS ADICIONAIS: 

 

1. Que na restante superficie do parque natural, fora dos sectores 
indicados, a practica da escalada ou a apertura de novos 
itinerarios de escalada estea suxeita á autorización expresa do 
órgano autonómico competente en materia de conservación da 
natureza. 
 

2. Que a Federación Galega de Montañismo, forme parte da Xunta 
Rectora, en calidade de asesoramento técnico en actividades 
relacionadas coa escalada e o resto de actividades relacionadas 
co montañismo, da mesma forma que outras federacións territoriais 
forman parte das xunta rectoras de moitos parques naturais e 
nacionais, en virtude do establecido no artigo 7º do Decreto 
265/2007, Asistencia de expertos ás reunións das xuntas consultivas. 
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; así como outras federacións deportivas como a de Pesca 
ou Asociación de Pescadores da zona, formen parte da Xunta 
Rectora, ós mesmos fines. 
 

3. Que se precise autorización previa específica para a organización 
de eventos de escalada onde se prevea un volume considerable 
de xente (competición, xuntanza...) 
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4. Que se considere o desenvolvemento de áreas específicas para o 
estacionamento de vehículos nos accesos ás áreas de escalada e 
se limite o acceso ao interior do parque en vehículo fora das áreas 
autorizadas.  
 

 

SÉPTIMA.- TAMÉN RESPECTO DO ARTIGO 2 DO PROXECTO DE 
DECRETO RELATIVO Á “APROBACIÓN DO PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN 
(PRUX) DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME”, DEBE INCLUIRSE NO 
DECRETO UN CATÁLOGO DE INDEMNIZACIÓNS E COMPENSACIÓNS 
ECONÓMICAS A FAVOR DOS PROPIETARIOS AFECTADOS, DERIVADAS DAS 
LIMITACIÓNS E PROHIBICIÓNS NOS USOS E APROVEITAMENTOS 
RECOLLIDOS NO PRUX, QUE NON CONSTAN NO BORRADOR SOMETIDO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

NON SE TIVO EN CONTA SISTEMAS DE COMPENSACIÓN EXISTENTES 
NOUTROS INSTRUMENTOS RECENTEMENTE APROBADOS. VÉASE O PLAN 
RECTOR DE USO Y GESTIÓN Y DOCUMENTO DE DIRECTRICES Y 
ACTUACIONES DE GESTIÓN PARA EL PARQUE NATURAL Y LA ZONA ESPECIAL 
DE CONSERVACIÓN (ZEC) URKIOLA ES2130009. (BOLETÍN OFICIAL DO PAIS 
VASO DO 15-03-2019. 

AMAIS, EXISTE UN RETRASO CULPABLE POR PARTE DA 
ADMINISRACIÓN NA APROBACIÓN DO PRUX, QUE DEBE SER INDEMNIZADO. 

DEBE INCLUIRSE NO DECRETO UNHA MEMORIA ECONÓMICA MAIS 
DETALLADA CÁ QUE CONSTA NO APARTADO 7. DENOMINADO “ 
PROGRAMA FINANCIERO”. E QUE CONTEÑA OS INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS CONCRETOS PARA O SEU DESENRROLO E NO SEU CASO PARA 
COMPENSACIÓN DOS AFECTADOS. 

 

1.Dereito dos afectados a compensación económicas. 

Evidentemente a exclusión da posibilidade de desenrolar 
determinadas actividades nos bosques  e fincas afectados, e as 
prohibicións e limitacións de uso que se impoñen aos propietarios e que 
se describen no borrador do PRUX publicado implican unha clara 
limitación ou restrición singular do dereito de propiedade privada dos 
seus titulares, consagrado no art. 33 da Constitución Española (CE), e 
recoñecido tamén no art. 349 do Código Civil (CC), e no art. 1º da Lei de 
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Expropiación Forzosa (LEF), tendo en conta que como prevén os 
devanditos preceptos “ninguén pode verse privado dos seus bens e 
dereitos senón por causa de utilidade pública ou interese social e sempre 
mediante a correspondente indemnización.” 

 

Así, o Art. 33 CE prevé que: 1. Recoñécese o dereito á propiedade 
privada e á herdanza. 

2. A función social destes dereitos delimitará o seu contido, de 
acordo coas leis. 

3. Ninguén poderá ser privado dos seus bens e dereitos senón por 
causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a 
correspondente indemnización e de conformidade co disposto polas leis. 

 

Do mesmo xeito o Art. 349 Código Civil establece que “Ninguén 
poderá ser privado da súa propiedade senón por Autoridade competente 
e por causa xustificada de utilidade pública, previa sempre a 
correspondente indemnización. 

Si non precedera este requisito, os Xuíces ampararán e, no seu 
caso, reintegrarán na posesión ao expropiado. 

 

Pola súa banda o art. 1 da Lei Expropiación Forzosa dispón que:  

“É obxecto da presente Lei a expropiación forzosa por causa de 
utilidade pública ou interese social a que se refire o artigo 32 do Foro dos 
Españois, na que se entenderá comprendida calquera forma de 
privación singular da propiedade privada ou de dereitos ou intereses 
patrimoniais lexítimos, calquera que fosen as persoas ou entidades a que 
pertenzan, acordada imperativamente, xa implique venda, permuta, 
censo, arrendamento, ocupación temporal ou mera cesación do seu 
exercicio.” 

Nembargantes, e tal como antes se deixou exposto, no citado PRUX 
non se regula ningún sistema de compensación económica aos 
propietarios que resulten afectados, pese a que como tamén quedou 
sinalado, as propias directrices da rede natura 2000 xa o preveian, e iso 
malia que xa no propio Artigo 38 (“Áreas de Influencia Socioeconómica”) 
da LEI 42/07, preveiase que: 
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”Co fin de contribuír ao mantemento dos espazos naturais protexidos 
e favorecer o desenvolvemento socioeconómico das poboacións locais de 
forma compatible cos obxectivos de conservación do espazo, nas súas 
disposicións reguladoras poderán establecerse Áreas de Influencia 
Socioeconómica, con especificación do réxime económico e as 
compensacións adecuadas ao tipo de limitacións. Estas Áreas estarán 
integradas, polo menos, polo conxunto dos termos municipais onde se atope 
situado o espazo natural de que se trate e a súa zona periférica de 
protección”. 

 

Por outra banda o Artigo 32 da Lei 40/2015 de Réxime Xurídico do 
Sector Público dispón: 

“ Principios da responsabilidade. 

Artículo 32. Principios de la responsabilidad. 

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular 
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

 

Pero e que ademais, e de forma expresa, o Artigo 29 da Lei 9/2001 
(Galega), de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia 
(sustituida pola Lei 5/2019, pero norma vixente á data de publicación do 
documento de inicio del PRUX do parque natural das Fragas do Eume, 
pois publicouse no DOGA de data 3 de xaneiro do 2018, e conforme ó 
disposto) relativo a “Aproveitamento e uso dos bens e recursos incluídos 
en espazos naturais protexidos”, xa contemplaba de feito o 
recoñecemento da responsabilidade patrimonial da administración,  ó 
dispor expresamente o seguinte: 

1. O aproveitamento e uso dos bens e recursos incluídos no ámbito dun espazo 
natural protexido realizarase de maneira que resulte compatible coa conservación dos 
valores que motivaron a súa declaración, tal e como se dispón nos instrumentos de 
planeamento. 

2. As limitacións ao uso dos bens e recursos derivadas da declaración 
de espazo natural protexido ou dos instrumentos de ordenación previstos na 
presente lei poderán dar lugar a indemnización cando concorran 
simultaneamente estes requisitos: 
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 a) Que incidan sobre dereitos efectivamente incorporados ao patrimonio do 
titular. 

 b) Que afecten a usos ou aproveitamentos legal e efectivamente exercidos no 
momento de imposición da restrición. 

 c) Que se produza unha lesión patrimonial efectiva, actual e cuantificable en 
termos monetarios. 

 d) Que se trate de limitacións singulares non susceptibles de distribución entre 
os afectados.” 
 
Igualmente o artigo 39 da Lei 42/2017 xa contempla este tipo de 

compensacións ós afectados: 

Artículo 39. Áreas de Influencia Socioeconómica. 

Con el fin de contribuir al mantenimiento de los espacios naturales protegidos y 
favorecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales de forma compatible 
con los objetivos de conservación del espacio, en sus disposiciones reguladoras podrán 
establecerse Áreas de Influencia Socioeconómica, con especificación del régimen 
económico y las compensaciones adecuadas al tipo de limitaciones. Estas 
Áreas estarán integradas, al menos, por el conjunto de los términos municipales donde 
se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su zona periférica de 
protección. 

 

Toda esa normativa constitucional e legal implica o dereito dos 
propietarios afectados polas limitacións que en virtude do PRUX impón 
nas súas propiedades, habida conta de que non estamos ante meras 
limitacións de uso senon ante a exclusión da posibilidade de desenvolver 
determinadas actividades nos bosques e fincas afectadas, e as 
prohibicións e limitacións que se impoñen aos propietarios, que implican 
unha clara limitación ou restrición singular do dereito de propiedade 
privada que debe ser indemnizado adecuadamente. 

Así o entendeu ademais numerosa XURISPRUDENCIA DOS NOSOS 
TRIBUNAIS en supostos similares, entre a que cabo citar, por exemplo, a 
Sentenza da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo de 
data 30 de abril de 2009 que no seu Fundamento de Dereito Oitavo razoa  
o seguinte: 

“OITAVO.- A necesidade de que os Plans de Ordenación dos 
Recursos Naturais prevexan as indemnizacións correspondentes polas 
limitacións que impoñan ao dereito dos propietarios afectados está 
recoñecida no artigo 18.2 da Lei 4/89, de 27 de Marzo, de Conservación 
dos Espazos Naturais e a Flora e Fauna Silvestres. Así o recordamos na 
nosa sentenza de 21 de Outubro de 2003 (casación 10867/98 ), onde 
diciamos que: "Aínda que o expresado no precedente fundamento 
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xurídico constitúe cumprida xustificación para desestimar o segundo 
motivo de casación alegado, non se pode esquecer que a sentenza 
recorrida, aínda que non anula as determinacións do Plan de 
Ordenación dos Recursos Naturais, como pediran os demandantes, 
declara que algunhas desas determinacións impuxeron limitacións 
singulares aos dereitos daqueles sen fixar unha condigna compensación, 
defecto que, aínda sen comportar o seu anulación, conleva o deber de 
indemnizarlles ou repararlles adecuadamente na medida resultante de 
aplicar o réxime de prohibicións establecido nos artigos 35, 59, 60 e 62.1 
do Decreto 45/1995, de 26 de maio , de maneira que, aínda que non se 
anulen estes preceptos, que privan ou limitan dereitos aos demandantes 
sen fixar unha adecuada contraprestación, o pronunciamento 
condenatorio da sentenza vén, en certo xeito, a suplir tal deficiencia co 
deber imposto á Administración que os ditou de indemnizar aos 
propietarios desposuídos dos aproveitamentos cinexético e forestal, de 
modo que a decisión da Sala de instancia inscríbese dentro da máis 
tradicional doutrina xurisprudencial interpretativa do artigo 42 da Lei 
desta Xurisdición de 1956 (artigo 31.2 da vixente), regulador da acción de 
plena xurisdición como subsidiarias ou derivada da encamiñada a que 
se declare que o acto ou a disposición son contrarios a dereito, o que 
abunda na corrección xurídica das razóns expresadas pola Sala 
sentenciadora para rexeitar primeiro a causa de inadmisión do recurso 
contencioso-administrativo, suscitada pola Administración da 
Comunidade Autónoma demandada, e acceder despois á pretensión 
indemnizatoria formulada. Eludimos calquera consideración achega do 
deber da Administración de reparar a privación de aproveitamentos aos 
demandados e o conseguinte dereito destes a ser resarcidos por tal 
concepto despois de que a propia Administración autonómica 
recorrente non nega ese dereito a unha adecuada compensación polas 
limitacións que lles impón o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais 
aprobado, senón que se limita a cuestionar a forma en que se declarou, 
ao que anteriormente demos resposta, pero, en calquera caso, para 
demostrar que a tese do Tribunal "a quo" é correcta, basta recordar que 
o artigo 18.2 da Lei 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de 
Espazos Naturais e da Flora e Fauna Silvestres, prevé as adecuadas 
compensacións, segundo o tipo de limitacións impostas, dentro das Areas 
de Influencia Socioeconómica, que comprende o conxunto dos termos 
municipais onde se atope situado o espazo natural de que se trate e as 
súas zonas periféricas de protección. Devandito precepto recolle o 
principio xeral de que ninguén pode ser privado dos seus dereitos ou 
intereses lexítimos senón por causa xustificada de utilidade pública e 
previa a correspondente indemnización (artigo 349 do Código civil ), que 
na actualidade sanciona o artigo 33.3 da vixente Constitución, xa que a 
privación dos aproveitamentos cinexéticos ou forestais non constitúe 
unha mera limitación do seu uso, que viría definir o contido normal da 
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propiedade e a configurar o seu peculiar estatuto xurídico, senón que 
supón unha restrición singular deses aproveitamentos por razóns de 
utilidade pública, que non deben soportar os desposuídos sen unha 
congruente remuneración, como así o entendeu e declarado a Sala de 
instancia no fundamento xurídico quinto da sentenza recorrida, transcrito 
no antecedente terceiro desta nosa". Esta idea de restrición singular de 
aproveitamentos por razóns de utilidade pública que esixe a necesaria 
indemnización é plenamente aplicable ao caso que nos ocupa. En 
efecto, no punto 4.4 do Anexo do Decreto impugnado 88/2002 disponse: 
1º.- A caza como actividade recreativa é incompatible coa finalidade 
do espazo. 2º.- As explotacións agrícolas son incompatibles coa 
finalidade do espazo. 3º.- Considérase incompatible á gandería coa 
finalidade do espazo. E no punto 6.2, volven citarse como usos prohibidos 
o pastoreo, en calquera de as súas manifestacións posibles; as 
actividades agrícolas en calquera das súas posibles manifestacións, e a 
caza. Pois ben, a privación dos aproveitamentos cinexéticos agrícolas ou 
gandeiros non constitúen unha mera limitación do seu uso, que viría 
definir o contido normal da propiedade e a configurar o seu peculiar 
estatuto xurídico, senón que supón unha restrición singular deses 
aproveitamentos por razóns de utilidade pública, que non deben ser 
soportados pola persoa desposuída sen a indemnización 
correspondente, pois noutro caso vulneraríanse o artigo 33 da 
Constitución Española e os artigos 349 do Código Civil e 1º da Lei de 
Expropiación Forzosa, que son os infrinxidos pola Sala de instancia ao 
haber desestimado o recurso contencioso administrativo”. 

 
Mais recentemente, a Sentenza do Tribunal Supremo,  de data 18 de xulio 
de 2013 (Recurso: 5845/2009 ), razona o seguinte: 
 

" el carácter casuístico de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y de los Planes 
Rectores de Uso y Gestión no sólo en cuanto a la diferente regulación y usos admisible 
que establece cada uno paralas diferentes zonas, sino también las particularidades en 
cuanto a la diferente situación de partida respecto de los usos y actividades existentes, 
determina la imposibilidad de abordar tal cuestión con soluciones generales, siendo 
preciso el examen pormenorizado de las actividades que hasta el momento se 
desarrollaban, si las mismas estaban permitidas con anterioridad al Plan impugnado y 
la forma en que éste las limita o restringe, pues sólo así se podrá comprobar la existencia 
de tales limitaciones ssingulares". 

Polo tanto, é claro o dereito dos afectados a ser compensados 
económicamente, e amais, que ditas compensacións se recollan no 
propio PRUX 
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2..Non se tiveron en conta o recollido en instrumentos similares recentes 
sobor as compensacións económicas ós afectos, como por exemplo as 
recollidas no “Plan Rector de Uso y Gestión y Documento de Directrices y 
Actuaciones de Gestión para el Parque Natural y la Zona Especial de 
Conservación (ZEC) Urkiola ES2130009.” Para usos forestales. Publicado no 
Boletín Oficial do Pais Vasco de data 15 de marzo de 2019. 

 En dito documento, faise referencia ás compensacións ás que 
teñen dereito os afectados polas limitacións dos usos de carácter forestal, 
e particularmente dito PRUX incorpora o “APENDÍCE 1” titulado “SISTEMA DE 

COMPENSACIONES POR LIMITACIONES DE USOS Y DE AYUDAS AL USO FORESTAL”, onde, tras 
definir os obxetivos das compensacións, e dos mecanismos de 
compensación, logo dedica unha parte concreta a concretar e 
cuantificar as compensacións económicas ós afectados por pérdida de 
renta, por  cambio de especie, e por traballos de forma manual da saca 
da madeira,  

Nembargantes, no PRUX das Fragas do Eume que agora se somente a 
información, nada diso se contempla. 

3.Amais, se ben dende a publicación do PLAN RECTOR DE USO E XESTIÓN 
DO PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME(PORN aprobado xa no ano 1996, 
hai un retraso culpable por parte da Administración na aprobación do 
Plan de Ordenación dos Recursos Naturais das Fragas do Eume (PRUX) -
todavía a día de hoxe sen aprobar-, xa dende a Decisión da Comisión 
Europea de data 7-12-2004 viña obrigada á declaración como Zona de 
Especial Conservación (ZEC) do LIC ES1110003 “Fragas do Eume”, por 
medio do correspondente Plan de Xestión, e iso no prazo máximo de SEIS 
ANOS contados dende a publicación no Diario Oficial da Comunidade 
Europea da devandita Decisión, isto é dende o 29-12-2004, PRAZO QUE 
VENCEU EN DATA 29-12-2010. 

Pero pola propia normativa estatal, o retraso é incluso moito maior na 
aprobación do PRUX do parque natural das Fragas do Eume.  
 

O Artigo 35.4. da Lei 9/2001 establecía:  
 

“Los planes rectores de uso y gestión se aprobarán en el plazo 
máximo de dos años desde la entrada en vigor de la declaración del 
espacio natural protegido, previo informe, en su caso, de la junta consultiva 
correspondiente”. 

 
Nembargantes, transcurriron mais de 25 anos dende a súa 

declaración como parque natural don ano en 1997, sen que se 
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apruebase ocorrespondente PRUX, e cando menos 21 anos dende a 
entrada en vigor da Lei 9/2001 que así o disponía. 
 

Dito retraso, motivou que en todo este tempo os propietarios, 
deixen de explotar e realizar determinadas actividades produtivas e de 
actuacións sobre as súas propiedades polo “medo” a que iso motive 
unha actuación ilegal, e en suma vexan cercenados os seus lexítimos 
dereitos de propiedade, ó non disponer dun instrumento como sería o 
PRUX que concrete de forma determinada os usos autorizados, os 
prohibidos, limitacións ó dominio, a delimitación das zonas concretas que 
afectan a cada propietario, …, etc,  por mor dese atraso culpable da 
administración, existindo un claro funcionamento defectuoso, e contrario 
aos deberes que a Constitución Española imponlle á Administración nas 
súas arts. 9, e 103 de prohibición de arbitrariedade e de actuar conforme 
á Lei e ao dereito e en base entre outros aos principios de eficacia. 

 Ese atraso culpable da Administración ocasionou ademais lesión 
nos bens e dereitos dos propietarios  susceptibles de indemnización 
conforme dispón o art. 106.2 da Constitución Española: “Os particulares, 
nos termos establecidos pola Lei, terán dereito a ser indemnizados por 
toda lesión que sufran en calquera dos seus bens ou dereitos, salvo casos 
de forza maior, sempre que a lesión sexa como consecuencia do 
funcionamento dos servizos públicos”. 

 

4.Por útlimo, se ben no PRUX contemplase un programa financeiro, non 
está previsto para compensación é indemnizacíóns ós propietarios, pois 
somente se refire a: 

1- Programa de conservación de la biodiversidad, el paisaje y el 
patrimonio cultural. 
2- Programa de investigación, seguimiento y evaluación. 
3- Programa de uso público. 
4- Programa de mejora de las infraestructuras, instalaciones y 
equipaciones.. 

 
No apartado 1 da Memoria faixe referencia precisamente á 

necesidade de que o PRUX no seu contido cumpra có establecido ó 
efecto no art. 56 da Lei 5/2019: 
 
 “Respecto ao seu contido, o presente Plan se axusta ao establecido no Artigo 56, sección 
3ª da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia, 
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que establece que os plans reitores de uso e xestión terán, como mínimo, o seguinte 
contido: (…) 
 
 j) A memoria económica acerca dos  custos e dos instrumentos financeiros previstos 
para a súa aplicación. 
 
Sen embargo no apartado 7 do PRUX contén somente un apartado 
denominado: 
 
 7.2. Programa financieiro. 
Considerando os obxectivos establecidos no presente Plan, e de acordo coas previsións de 
usos e aproveitamentos e os orzamentos establecidos para a conservación do parque 
natural, elabórase o Programa económico-financeiro do parque natural das Fragas do Eume 
para un período de vixencia de dez anos. 
 

Como fácilmente, se aprecia no mesmo, non consta desenrrolado 
no mesmo unha concreta memoria económica, senón diversas partidas 
cuantificadas aleatoriamente sen detalle concreto algún, e sen referirse 
ninguna delas ás compensaicóns a favor dos afectados,  e sin conter os 
intrumentos financeiros preceptivos, polo que se está claramente a 
incumprir o disposto no art. 56 da Lei 5/2019 do Patrimonio natural e da 
biodiversidade de Galicia,  os esixe expresamente. 

Lembramos, que para a aprobación de calquera instrumento de 
xestión, resulta imprescindible a proposta de memoria económica 
acerca dos custos e instrumentos financeiros, previstos para a súa 
aplicación, segundo dispón tamén a normativa estatal (Art. 20, h) da Lei 
42/2007 do 13 de decembro; o art. 34 da anterior Lei 9/2001 de 
Conservación da natureza de Galicia (derogada pola Lei 5/2019, así o 
contempla o actual art. 56), e así tamén consta en consolidada 
xurisprudencia dos tribunais entre a que destacamos as sentenzas do 
Tribunal Supremo, recaídas nos Recursos de Casación número 4659/09, 
4661/09, 5083/09, 5084/09, 5085/09, 5086/09, 5087/09 e 5088/09, de datas 
29 e 30 de Xaneiro de 2013 e 20 de Marzo de 2013, que anularon o PRUG 
do Parque Natural das Fontes do Narcea, Degaña e Ibias. 

Do mesmo xeito, a St. do TS do 27 de Abril de 2005, referida ao Plan 
de Uso e Xestión do Parque de Picos de Europa, en cuxo fallo se di:  

“declaramos a nulidade da Disposición Final única do real decreto 
384/2002, do 26 de Abril, pola razón de que a entrada en vigor deste Real 
Decreto requiría a previa ou compaxina aprobación do réxime económico e 
de compensacións da área de influencia socioeconómica do parque Nacional 
dos Picos de Europa”. 
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Neste senso tamén é moi relevante a Sentencia nº 674/2016  ditada 
pola Sala do Contencioso administrativo do TSX de Asturias con data 
13/09/2016, publicada en Roj: STSJ AS 2432/2016 - ECLI:ES:TSJAS:2016:2432 Id Cendoj:  

“SEPTIMO.- La exigencia de una memoria económica acerca de los costes e 
instrumentos financieros que puede suponer la declaración de Zona Especial de 
Conservación viene impuesta tanto por la normativa que cita el recurrente como por 
las sentencias del Tribunal Supremo, memoria que se recoge en los folios 58.306 a 

58.310 del expediente, pero que estima insuficiente al no existir 
aprobación de partida presupuestaria alguna para hacer frente a 
las indemnizaciones y compensaciones que pudieran corresponder 
a los afectados por la aprobación del Decreto declarando la Zona Especial de 
Conservación. Memoria que no se entiende cumplida con el informe firmado por el 
Director General de Presupuestos y Sector Público y la Jefa del Servicio de Gestión 
Presupuestaria de 4 de febrero de 2015 (folios 58.319 al 58.321). Así se argumenta que 
la excepcionalidad que supone el hecho de que, mediante este Plan de conservación, 
se afecte a una gran extensión de territorio y a importantes sectores económicos e 
industriales de la zona, hace necesario que se prevea en dicha norma o proyecto un 
plan de viabilidad económica y de compensación a los intereses afectados, sin que a 
pesar de ello haya previsión ni propuesta alguna de presupuesto destinado a 
indemnizar o compensar, bien por vía de expropiación, bien por vía de responsabilidad 
patrimonial, la limitación de usos, derechos y aprovechamientos de carácter 
patrimonial a los Ayuntamientos, entidades locales menores y a particulares, ni 
siquiera por las servidumbres que se les crean. 

(...) 

Dita sentencia, foi aclarada por Auto nº 00281/2016, de data 16 de 
septiembre de 2016, ditado en aclaración, e no seu fallo aclarado 
acorda precisamente:  

Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Víctor Lobo 
Fernández, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Asprocoro (Asociación de 
Propietarios de Montes en Comunidad Romana y Otras Fincas Rústicas), frente al Decreto 10/2015, 
de 11 de febrero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación de Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias (ES 1200056) y de Muniellos (ES 1200002) y se aprueba el I Instrumento de Gestión 
Integrado de diversos espacios protegidos en los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e 
Ibias, estando asistida la Administración demandada, Principado de Asturias, por el Letrado de su 
Servicio Jurídico, Decreto que se anula y deja sin efecto por omisión de la preceptiva Memoria 
Económica, así como de Planes Anuales de Gestión, desestimando las demás pretensiones 
deducidas por la recurrente. Sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas.” 
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4. En definitiva, as limitacións ao desenvolvemento de 
determinadas actividades por parte dos propietarios nas fincas 
afectadas, e as limitacións e prohibicións de usos que se lles impoñen 
consecuencia do PRUX sometido a información pública, sen fixar unha 
compensación económica ao seu favor por tales restriccións, mailo 
retraso na aprobación do PRUX, e sen que en dito instrumento se fixe unha 
memoria económica detallada a tal efecto, supón todo elo unha clara 
vulneración do previsto no art. 33 da CE e nos artigos antes transcritos, 
especialmente o art. 349 do Código Civil e o art. 1 da Lei de Expropiación 
Forzosa, artigo 106.2 da CE, e Artigo 32 da Lei 40/2015 de Réxime Xurídico 
do Sector Público, amáis de infrinxir o establecido concretamente para 
estes supostos específicos, os arts. 20.h) e 39 da Lei 42/07 e no art. 29 da 
Lei 9/2001, ocasionando en definitiva unha lesión ilexítima nos seus bens 
e dereitos da que é culpable a administración á que me dirixo, e implican 
en definitiva a obriga de consignar no PRUX unha memoria económica e 
un catálogo de compensacións económicas, a modo de compensacións 
ou indemnizacións, polas que se compense adecuadamente ós titulares 
afectados. 

 

Proposta.- Que se inclua no Decreto un sistema de compensacións e 
indemnizacións ós propietarios afectados polas limitacións de usos e 
aproveitamentos, e prohibicións de actividades, que se contemplan no 
PRUX, xustas e adecuadas, a semellanza doutros instrumentos similares 
publicados noutras comunidades autónomas, así como se lles indemnice 
polas consecuencias derivadas do retraso na aprobación do PRUX e 
sucesivo incumprimento dos plazos legais para a súa aprobación ata o 
momento presente, incluindo en todo caso o PRUX un programa de 
financiación específico a tal efecto para estas compensacións e 
indemnizacións e unha memoria económica mais detallada, que así  o 
reflexe. 

 

Por todo o exposto, 

PIDO A ESE ORGANISMO que tendo por presentado este escrito, se 
sirva admitilo, e na súa virtude teña por formuladas ALEGACIÓNS ó 
proxecto de Decreto sometido a información pública polo que (1) se 
modifica o Decreto 211/1996 de 2 de maio, polo que se aprobara o Plan 
de Ordenación dos Recursos Naturais das Fragas do Eume, e  tamén polo 
que (2) se aproba o Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) do Parque 



52 
 

Natural Fragas do Eume, contido no Anuncio da  CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA de data 22 de novembro de 2022, 
publicado no DOG nº 227 de data 29 de novembro de 2022; e con 
estimación das mesmas, deixe sen efecto o mesmo, ou subsidiariamente,  
faga previamente á súa aprobación as actuacións propostas nas 
alegacións primeira, segunda e terceira do presente escrito, e en todo 
caso modifique o Decreto e incorpore finalmente ó texto do PRUX as 
propostas contidas nas  alegacións restantes do presente escrito. 

 

As Pontes a 28  de Decembro de 2022. 

FDO. 
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