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Proxecto de Decreto  /2019,  do…… polo que se modifica o Decreto 274/2001,  do 27 de
setembro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque
Natural do Monte Aloia e polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque
Natural do Monte Aloia. 

O artigo 149.1.23 da Constitución española atribúe competencia exclusiva ao Estado para aprobar

a  lexislación  básica  sobre  protección  do  medio  ambiente,  sen  prexuízo  das  facultades  das

comunidades autónomas de establecer normas adicionais de protección. Así mesmo, o seu artigo

148.1.9  dispón que  as  comunidades autónomas poderán asumir  competencias  na xestión  en

materia de protección do medio ambiente.

O artigo 27.30 do Estatuto de autonomía de Galicia establece a competencia para aprobar normas

adicionais sobre a protección do medio ambiente e da paisaxe nos termos do artigo 149.1.23.

A Lei 42/2007, do 13 de decembro, de patrimonio natural e biodiversidade, sinala no seu artigo 31:

“Os Parques son áreas naturais que, en razón á beleza das súas paisaxes, a representatividade

dos seus  ecosistemas ou a  singularidade  da súa  flora,  da súa fauna  ou da súa diversidade

xeolóxica,  incluídas  as  súas  formacións  xeomorfolóxicas,  posúen  uns  valores  ecolóxicos,

estéticos, educativos e científicos cuxa conservación merece unha atención preferente”. 

Na Comunidade Autónoma de Galicia aprobouse a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación

da natureza, que ten entre os seus obxectivos a protección, restauración e mellora dos recursos

naturais e a adecuada xestión dos espazos naturais e da flora e fauna silvestre. Nesta lei tamén

aparece a figura de parque natural entre as categorías de espazos naturais protexidos.

O 18/01/1979 publícase no Boletín Oficial do Estado nº 16, o Real Decreto 3160/1978, de 4 de

decembro, polo que se declara o Parque Natural del Monte Aloia (Pontevedra).  O Monte Aloia foi

o primeiro Parque Natural creado na Comunidade Autónoma Galega e xa fora declarado Sitio

Natural de Interese Nacional o 5 de xuño de 1935. Coa transferencia de funcións e servizos do

Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en 1984, a xestión do Parque Natural do Monte Aloia

pasa á Xunta de Galicia.

O territorio delimitado polo Parque Natural do Monte Aloia integrouse dentro da Rede Natura 2000.

Primeiro foi declarado Lugar de Importancia Comunitaria (Decisión da Comisión de 7/12/2004 pola
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que se adopta,  de conformidade coa Directiva  92/43/CEE do Consello,  a  lista  de lugares  de

importancia comunitaria da rexión bioxeográfica atlántica, DOUE, 29/12/2004) e, finalmente, como

Zona de Especial Conservación (Decreto 37/2014, de 27 de marzo, polo que se declaran zonas

especiais de conservación aos lugares de importancia comunitaria de Galicia y e máis apróbase o

Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia (D.O.G. nº 62, de 31 de marzo de 2014). Outra

figura  de  protección  que  afecta  á  totalidade  do  territorio  do  Parque  é  a  Zona  de  Especial

Protección dos Valores Naturais do Monte Aloia (Decreto 72/2004, DOG 69, 12/04/2004). 

O  Parque  Natural  do  Monte  Aloia  dispón  dun  Plan  de  Ordenación  dos  Recursos  Naturais

aprobado polo Decreto 274/2001, do 27 de setembro (DOG nº 205, do 23-10.2001), que se recolle

no  seu  Anexo  e  que  contén,  entre  outros  estremos,  tanto  as  Normas  particulares  sobre  a

zonificación no seu apartado 7 (que desglosa en Zona de Uso restrinxido, Zona de Uso moderado

e Zona de Uso especial), como a necesidade de que o Plan Reitor de Uso e Xestión o desenvolva

mediante programas básicos de actuación sectorial e que se elaborará segundo o disposto da Lei

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza e na Lei 4/1989, de conservación dos

espazos  naturais  e  da  flora  e  fauna  silvestre  (norma derrogada  pola  Lei  42/2007,  do  13  de

decembro), así como un plano sobre a zonificación referida.

A necesidade de homexenizar as denominacións da zonificación dos distintos Parques Naturais

(sen alterar en modo algún os límites dos espazo protexido), como de aprobar o correspondente

instrumento  de  xestión  que  desenvolva  as  previsións  do  Plan  de  Ordenación  dos  Recursos

Naturais do Parque Natural do Monte Aloia motivan a necesidade de aprobar esta disposición de

carácter xeral que terá en consecuencia como obxectivos a modificación do Decreto 274/2001, do

27 de setembro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque

Natural do Monte Aloia e a aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do

Monte Aloia. 

Pola  súa  banda  o  artigo  31  da  Lei  9/2001,  do  21  de  agosto,  de  conservación  da  natureza,

enumera os distintos instrumentos de planificación dos espazos naturais protexidos e establece

que nos parques a xestión levará a cabo mediante plans reitores de uso e xestión.

En canto ao procedemento de elaboración deste decreto por medio do anuncio do …. de ……., foi

sometido á participación do público conforme ao establecido no artigo 16 da Lei 27/2006, do 18 de
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xullo,  pola que se regulan os dereitos de acceso á información,  de participación pública e de

acceso ao medio ambiente.

Conforme ao establecido no artigo 42 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e

funcionamento  da  Administración  xeral  e  do  sector  público  autonómico  de  Galicia,  previo  á

aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión, o día ………. publicase no Diario Oficial de Galicia

núm ….., o Anuncio de ………., da Dirección Xeral de Patrimonio Natural polo que se acorda

someter ao procedemento de información pública o  proxecto de  Decreto polo que se modifica

Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos

Naturais do Parque Natural do Monte Aloia e polo que se aproba o Plan Reitor de Uso e Xestión

do Parque Natural do Monte Aloia

Con  posterioridade  ao  trámite  de  información  pública  solicitáronse  os  informes  sectoriais

preceptivos  nos  termos  establecidos  nos  artigos  41  e  seguintes  da  Lei  16/2010,  de  17  de

decembro,  de  organización  e  funcionamento  da  Administración  xeral  e  do  sector  público

autonómico de Galicia.

Igualmente  incorporáronse  ao  expediente  os  informes  emitidos  pola  Dirección  Xeral  de

Ordenación  do  Territorio  e  Urbanismo,  polo  Consello  Galego  de  Medio  Ambiente  e

Desenvolvemento Sostible e pola Xunta Consultiva do Parque Natural Monte Aloia.

Polo exposto, e en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas

reguladoras  da  Xunta  de  Galicia  e  da  súa  Presidencia,  a  proposta  da  conselleira  de  Medio

Ambiente, Territorio e Vivenda, e previa deliberación do Consello da Xunta de Galicia,  na súa

reunión de ….. de …... de dous mil dezanove,

DISPOÑO:

Artigo 1.  Modificación do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de
Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia.

Un. O punto 7.1 do Anexo do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan de
Ordenación  dos  Recursos  Naturais  do  Parque  Natural  do  Monte  Aloia  queda  modificado  no
sentido de substituír o título “Zona de uso restrinxido (limitado)” por “Zona de uso limitado”.
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Dous. O punto 7.2 do Anexo do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan
de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia queda modificado no
sentido de substituír o título “Zona de uso moderado (forestal)” por “Zona de uso compatible”.

Tres. O punto 7.3 do Anexo do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan
de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia, que queda redactado
nos seguinte termos:

“7.3 Zona de uso xeral

Son espazos con certos valores naturais  e  paisaxísticos,  que constitúen lugares de estancia,
recreo e espallamento ó aire libre de modo compatible ca conservación da natureza e a educación
ambiental. Tamén teñen esta consideración aquelas áreas con importantes alteracións de orixe
antrópico dentro do recinto do parque natural. 

Inclúense nesta zona aquelas áreas do parque natural cun alto interese recreativo, xa que reúnen
condicións idóneas para este uso, entre as que destacan a presencia de auga, sombra, topografía
suave e boa accesibilidade.

Están englobados aquí os seguintes enclaves do parque natural: Circos, A Macoca, Trapa, Faca,
Casa Forestal, Cabanas, O Cruceiro Novo, Udencias, Santuario de San Xiao e miradoiro da Oliva,
antiga  zona  de  acampada,  San  Fins  e  Muíños  do  Deique,  así  como  as  vías  principais  de
comunicación, que teñen como finalidade básica o fluxo de vehículos e visitantes, significando
sectores cunha forte presión de uso polo público; as áreas urbanizadas con edificacións e as
instalacións deportivas de uso intensivo (campos de fútbol e campo de tiro).

Nestas zonas o uso recreativo deberá ser compatible coa rexeneración da vexetación autóctona e
as actividades didácticas de educación ambiental.

* Usos e actividades compatibles.

a) Permitiranse todos aqueles usos e actividades que estean relacionados coas áreas en cuestión,
sen prexuízo do espírito conservacionista e de protección que rexerá calquera actividade que se
realice  dentro do parque natural.  Con carácter  xeral,  o  uso recreativo  que non supoña unha
deterioración das condicións naturais destes espazos.

b)  Os  usos  e  actuacións  destinados  a  mellora-las  condicións  naturais  e  paisaxísticas  destes
espacios ou a facilita-la realización de actividades científicas e didácticas.

c) Permítese o uso de vehículos a motor polas vías pavimentadas e os aparcadoiros.

d) Poderanse realizar obras de mellora das vías sen que supoñan unha deterioración dos valores
naturais que se pretende protexer.
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* Usos e actividades incompatibles.

a) Calquera actuación que vaia en contra dos valores naturais que se pretenden protexer ou en
contra das determinacións do presente PORN. Con carácter xeral, todos aqueles usos que poidan
comporta-la alteración e degradación da vexetación autóctona.

b) A circulación de vehículos a motor fóra das pistas e camiños.

c) As verteduras de calquera tipo de materiais, lixo e refugallos fóra dos puntos especialmente
habilitados para tal fin.

d) Facer lume fóra dos puntos especialmente habilitados para tal fin.

e) O aparcamento de vehículos, agás nas áreas debidamente acondicionadas para tal fin.

f)  Queda limitado a 20 toneladas o peso máximo autorizado por vehículo en tódalas pistas e
estradas do parque natural con excepción da estradaTui-Gondomar.”

Catro. O punto 9 do Anexo do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o Plan
de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia queda redactado nos
seguinte termos:

“9. Desenvolvemento do plan

O desenvolvemento deste Plan de Ordenación de Recursos Naturais deberá realizarse mediante
o correspondente Plan Reitor de Uso e Xestión,  que se elaborará segundo o disposto na Lei
4/1989, do 27 de marzo, de conservación dos espacios naturais e da flora e fauna silvestre e na
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

O  Plan  Rector  de  Uso  e  Xestión  desenvolverase  mediante  programas  básicos  de  actuación
sectorial que poderían se-los que a continuación se citan:

a) Programa de conservación da biodiversidade, a paisaxe e o patrimonio cultural.

b) Programa de investigación, seguimento e avaliación.

c) Programa de uso público.

d) Programa de mellora das infraestruturas, instalacións e equipamentos.

Quinto. O mapa de zonificación do Anexo do Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se
aproba o Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia queda
substituído polo mapa de zonificación do Anexo I.
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Artigo 2. Aprobación do Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural Serra do Parque Natural
do Monte Aloia 

1. Apróbase o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Monte Aloia.

2. No Anexo II deste decreto recóllese o Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural do Monte
Aloia

3. No Anexo III  deste decreto recóllese a cartografía correspondente ao Plan Reitor de Uso e
Xestión do Parque Natural do Monte Aloia.

4.  A consellería con competencias en materia de conservación da natureza deberá garantir  o
acceso permanente na súa web á información contida no plan, incluída a cartografía, e manter
actualizada dita información cando se produzan modificacións ou revisións.

Artigo 3. Réxime de infraccións e sancións

O réxime sancionador aplicable será o recollido na Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio
natural  e  da  biodiversidade  e,  con  carácter  complementario,  o  establecido  no  título  III  das
infraccións e sancións da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

Disposición adicional única. Denominacións da zonificación

Todas as referencias contidas no Decreto 274/2001, do 27 de setembro, polo que se aproba o
Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do Parque Natural do Monte Aloia, relativas á “Zona
de uso restrinxido (limitado)” e á “Zona de uso moderado (forestal)”, entenderanse referidas á
“Zona de uso limitado” e á “zona de uso compatible” respectivamente.

Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa

Habilítase á persoa titular da consellería competente en materia de conservación da natureza para
aprobar  mediante  orde,  no  ámbito  das  súas  competencias,  as  disposicións  precisas  para  o
desenvolvemento deste decreto.

As ditas ordes respectarán o establecido no título III da Lei 27/2006, do 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.

Disposición derradeira segunda. Vixencia
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As presentes medidas de conservación e xestión previstas no Plan Reitor de Uso e Xestión do
Parque  Natural  do  Monte  Aloia  terán  unha  vixencia  de  seis  anos,  sen  prexuízo  da  posible
actualización  conforme ao  estado  da ciencia  e  da técnica,  e  sen prexuízo da  aplicación das
medidas de seguimento que correspondan.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Este decreto entrará  en vigor  aos vinte días naturais  da súa publicación no Diario  Oficial  de
Galicia.

Santiago de Compostela, ......de .......de dous mil dezanove

O Presidente

Alberto Núñez Feijóo

A Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Ángeles Vázquez Mejuto


