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1. ANTECEDENTES. 

A CMVMC dos veciños propietaria do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira p pertencente 
aos veciños das parroquias de A Fraga (San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes de 
Vilariño (San Xes) no concello de Lobeira, provincia de Ourense., en acordo tomado en asemblea 
xeral, autorizou ao presidente do CMVMC a facer as xestións necesarias para a creación de novas 
superficies forestais en terreos propiedade do MVMC. 

En cumprimento desta encomenda, o presidente solicitou a redacción do proxecto 
"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira", cuxo obxectivo é a 
definición dos traballos necesarios para a plantación en terreos propiedade do monte que tivesen 
unha clara vocación forestal. 

A creación destas novas masas arboradas é beneficiosa para a regulación hidrolóxica e a 
protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na loita contra os efectos do 
cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren consideradas reservorios a longo 
prazo de carbono, como de substitución, ao subministrar produtos renovables e alternativos aos 
combustibles fósiles. A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os 
criterios e indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se minimicen, cando no se 
eviten, as afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios 
ecolóxicos, hábitats protexidos, especies de interese para a conservación, etc.  

Este proxecto contribuirá a medio e longo prazo á mellora do medio rural para que aproveite 
as potencialidades do monte e atope unha saída viable para súa poboación. 

As actuacións proxectadas desenvólvense nunha superficie superior a 50 ha  incluídas na Rede 
Natura 2000, polo que segundo o que di a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental debese realizar o 
procedemento de avaliación de impacto ambiental, por tratarse dun proxecto incluído no Anexo I 

Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, capitulo II, sección 

1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos. 

Na data do 17 de xuño de 2019 rexistrouse no Rexistro Electrónico da Xunta de Galicia, o 
proxecto e o Estudo de Impacto Ambiental da Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e 
Cabreira, solicitando o inicio do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria de 
acordo co establecido na Lei 21/2013. 

Na data do 19 de xuño de 2019  publicouse o anuncio da Xefatura Territorial de Ourense, polo 
que se somete a información pública o proxecto de repoboación forestal do MVMC Serra de 
Leboreiro E Cabreira (código PR-336922) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, e 
comeza o prazo de alegacións, suxerencias ou observacións ao proxecto. 

O Servizo de Montes de Ourense como órgano substantivo deste expedinte, trasladou ao 
promotor os informes, alegacións e suxerencias que recibiron respecto do proxecto e estudo de 
impacto ambiental presentados no marco do procedemento da avaliación de impacto ambiental 
ordinaria. Estes foron os seguintes: 

• INFORME DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA 

• CONSELLO DE CULTURA GALEGA 

• INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

• INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO NATURAL 
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2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RESPOSTA AOS INFORMES, 
SUXERENCIAS E ALEGACIÓNS RECIBIDAS. 

Co obxectivo de atender ao dito nas alegacións,  suxerencias ou observacións recibidos ata a 
data, procedeuse á revisión do proxecto orixinal da repoboación e do seu Estudo de Impacto 
Ambiental para a corrección e mellora das carencias detectadas. 

 

Na seguinte táboa resúmese a grandes liñas as solicitudes feitas polos organismos sectoriais 
afectados polo proxecto, e as correccións que con respecto ao proxecto e estudo de impacto 
ambiental orixinal foron realizados para satisfacer as súas demandas: 
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ORGANISMO  SOLICITUDE SEGUNDO INFORME OU ALEGACIÓN RECIBIDO RESPOSTA A SOLICITUDE REFERENCIAS NO DOCUMENTO 

INSTITUTO DE 
ESTUDOS DO 
TERRITORIO  

Informe de Impacto e Integración Paisaxística (REF: IET  P-19-358) 
"O proxecto deberá incorporar un EIIP, de acordo co disposto no artigo 11 da 

Lei 7/2008, do 7 de xullo,de protección da paisaxe de Galicia. O contido do 

citado estudo debe axustarse ao establecido no artigo 11.2 da Lei 7/2008, e 

deberán tomarse en consideración os contidos e as medidas de integración 

paisaxística que se expresaron no informe, as cales serán debidamente 

recollidas no proxecto de repoboación." 

• Incorporouse ao EIA do proxecto o EIIP cos 
contidos axustados ao establecido na Lei 7/2008 e coas 
medidas de integración paisaxística ditas no informe. 
• No deseño das novas mouteiras de actuación 
tivéronse en conta os contidos e as medidas de integración 
paisaxística expresadas no informe recibido. 

DOC.01 PROXECTO 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
1.6.2. Estudo de alternativas. 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

CONSELLO DE 
CULTURA 
GALEGA 

Informe sobre a avaliación ambiental do proxecto de repoboación. 
"Como conclusión final, resumo das anteriores, estímase que a transformación 

solicitada podería ser autorizada. No obstante, sería recomendable solicitar do 

promotor maior concreción no relativo a :  

1. Unha descrición das medidas cautelares a adoptar no entorno dos elementos 

patrimoniais existentes que evidencie como se pretenden evitar os posibles 

efectos negativos derivados da fase de preparación do terreo. 

2. Un maior esforzo de identificación e cuantificación dos hábitats prioritarios 

que poderían verse afectados. 

3. A modificación das medidas de roza da vexetación preexistente contempladas 

no proxecto de repoboación para adaptarse á proposta de Alternativa 3 do 

documento ambiental, e a incorporación de maior concreción respecto de como 

se pretende implementar esa alternativa 3 sobre o terreo." 

• Incorporouse ao proxecto e ao estudo de impacto 
ambiental as medidas a adoptar no entorno dos elementos 
patrimoniais para evitalos efectos negativos.  
• Contratouse un arqueólogo para a prospección da 
zona e o deseño dun plan de control arqueolóxico dos 
traballos na fase de execución. 
• Identificáronse e cuantificáronse os hábitats 
existentes que poderían verse afectados. 
• Reduciuse a superficie de actuación, e fíxose un 
deseño en mosaico con alternancia de zonas de matogueira e 
plantación para reducilo impacto da roza. 

DOC.01 PROXECTO 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
1.6.2. Estudo de alternativas. 
Anexo II. Prospección e plan de control 
arqueolóxico. 
DOC.02. EIA  
4.5. Inventario dos hábitats de interese 
comunitario afectados. 
4.6. 2.Vexetación actual. 
ANEXO I. Cartografía ambiental 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

Informe REF. 03.F.195.2019.001 e IA2875/2019 avaliación ambiental 
ordinaria. 
"De acordo coa resolución de 9 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural (DOG núm. 18 do 25.01.2019), a competencia para a 

autorización dos proxectos de obras e intervencións que afecten aos bens de 

interese cultural e catalogados, declarados ou incoados, así como aqueles 

outros que se proxecten sobre os seus contornos de protección e zona de 

amortecemento, nas cales a autorización sexa preceptiva, delégase nas 

xefaturas territoriais, polo que, aos efectos de obter a referida autorización o 

promotor deberá solicitala ante a Xefatura Territorial de Ourense da 

Consellería de Cultura e Turismo. 

Como medida de carácter preventivo recomendamos que se leve a cabo unha 

prospección arqueolóxica do ámbito afectado polo proxecto para a elaboración 

dun catálogo de bens culturais e a delimitación dos mesmos. Tomando como 

base este catálogo realizarase unha avaliación do impacto sobre o patrimonio 

cultural e, de ser o caso, unha proposta de medidas protectoras ou 

correctoras." 

• Solicitouse autorización de actuación ante a 
Xefatura Territorial de Ourense.  
• Contratouse un arqueólogo para a prospección da 
zona e o deseño dun plan de control arqueolóxico dos 
traballos na fase de execución. 
• Incorporouse ao proxecto e ao estudo de impacto 
ambiental as medidas a adoptar no entorno dos elementos 
patrimoniais para evitalos efectos negativos que poderían ter 
as obras. 

DOC.01 PROXECTO 
1.5. Estado Natural. 
1.5.12. Limitacións ao proxecto. 
1.5.12.3. Limitacións polo patrimonio 
cultural 
1.6.Plan de repoboación. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras. 
Anexo II. Prospección e plan de control 
arqueolóxico. 
DOC.02. EIA  
7. Propostas de medidas preventivas, 
correctoras e compensatorias. 

DIRECCIÓN 
XERAL DE 
PATRIMONIO 
NATURAL 

Informe ambiental Clave VA-OU-022-19. Conclusións: 
"O proxecto será acorde coas directrices tanto do Plan director da Rede Natura 

2000 como da propia normativa do espazo protexido. (PORN do Parque 

Natural Baixa Limia -Serra do Xurés). Polo tanto, tódalas actuacións que se 

proxecten serán compatibles cos obxectivos de conservación previstos." 

• Considerase que as actuacións propostas priman os 
aproveitamentos e usos sustentables realizados de acordo cos 
obxectivos da Rede Natura 2000 e baseados nos criterios e 
indicadores da xestión forestal sustentable, de modo que se 
minimizan, cando non se evitan, as afeccións sobre hábitats 
protexidos, tipos de paisaxe, medios ecolóxicos e núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación. 
• Considerase que as actuacións proxectadas son 
compatibles cos obxectivos de conservación previstos no 
PORN do Parque Natural da Baixa Limia - Serra do Xurés, 

DOC.02 EIA.  
6. Repercusións do proxecto na ZEC 
Baixa Limia. 
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ORGANISMO  SOLICITUDE SEGUNDO INFORME OU ALEGACIÓN RECIBIDO RESPOSTA A SOLICITUDE REFERENCIAS NO DOCUMENTO 

posto que integran os obxectivos de conservación coas 
demandas económicas, sociais e culturais da poboación 
residente na zona, sen por en risco os valores naturais do 
territorio 

 "O promotor debería incorporar un inventario de detalle dos hábitats de 

interese comunitario e das especies de flora e fauna afectados, planos de 

localizacións e valoración das afeccións pertinentes sobre cada especie, en 

especial sobre as especies protexidas." 

• Identificáronse e cuantificáronse os hábitats de 
interese comunitario e das especies de flora e fauna afectados 
polas actuacións. 
• Incorporase planos de localización e cartografía 
ambiental da zona de actuación. 

DOC.02. EIA  
4. Inventario Ambiental. 
4.5. Inventario dos hábitats de interese  
4.6. Vexetación. 
4.7. Fauna. 
4.11. Unidades ambientais. 
ANEXO I. Cartografía ambiental 
ANEXO II. DOC.02.EIIP do proxecto 

 "O estudo de impacto ambiental, debería conter as medidas específicas que 

logren evitar as afeccións negativas sobre os valores naturais protexidos pala 

Rede Natura 2000 e propor medidas compensatorias. Precisaríase adoptar 

medidas para evitar calquera tipo de efecto indirecto ou secundario producido 

pala proxecto debéndose reducir ao mínimo a ocupación de superficies 

lindeiras, fóra dos límites da área de implantación." 

• Incorpórase ao EIA propostas de medidas 
específicas para evitalas afeccións negativas sobre os valores 
naturais. 

DOC.02. EIA 
7. Propostas de medidas preventivas, 
correctoras e compensatorias. 

 "O programa de vixilancia ambiental debería definir os valores obxecto de 

vixilancia e o nivel de esforzo que será realizado, de xeito que permita avaliar a 

súa pertinencia." 

• Incorpórase ao EIA un programa de vixilancia e 
seguimento ambiental no que se definen os valores obxecto 
de vixilancia 

DOC.02. EIA 
8. Programa de vixilancia ambiental 

 "Sería desexable que as áreas a plantar non superasen as 10 ha de superficie 

continua (rodal), establecendo descontinuidades (mosaico), alternando zonas 

de plantación con zonas de matogueira, ca fin de garantir áreas de refuxio e 

hábitats propicios para as especies de avifauna con requirimentos deste tipo de 

hábitat como, por exemplo, Circus pygargus." 

• Reduciuse a superficie total de reforestación 
proposta inicialmente, excluíndo da superficie inicial aquelas 
zonas especialmente sensibles (valgadas, bens de interese 
cultural, afloramentos rochosos dominantes sobre a súa 
contorna,  etc.), de xeito que se estableceran 
descontinuidades (mosaico) ao alternar zonas de plantación 
con zonas de matogueira, e desta maneira garantir áreas de 
refuxio e hábitats propicios para as especies de avifauna con 
requirimentos deste tipo de hábitat (p.e. Circus pygargus). 
• A superficie media das mouteiras de plantación 
resultante reduciuse case nun 23 % respecto a do proxecto 
orixinal 
• A proposta de reforestación mantén no monte a 
predominancia da unidade ambiental UA320. Matogueiras e 

medios rochosos silíceos. 

DOC.01. PROXECTO  
1. MEMORIA. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras de actuación. 
DOC.02. EIA 
3. Estudo de alternativas. 

 "As actuacións referentes ás infraestruturas de prevención de incendios 

deberían concretarse e definirse. Ademais, sería preciso limitar a apertura de 

novas pistas e devasas, intentado aproveitar ao máximo as infraestruturas 

defensivas existentes." 

• No deseño das infraestruturas aproveitáronse ao 
máximo as xa existentes, reducindo na medida do posible os 
impactos paisaxísticos negativos que podan xerar. 

DOC.01. PROXECTO  
1. MEMORIA. 
1.6.1. Condicionantes no deseño das 
mouteiras de actuación. 

 "Para facilitar a análise por parte desta Dirección Xeral é imprescindible que, 

de ser o caso, a nova documentación achegada polos promotores veña 

acompañada con representación cartográfica en formato compatible con 

programas XIS." 

• Incorporase a documentación do proxecto arquivos 
shapefile das actuacións en formato compatible con 
programas XIS 

Shape Actuaciones Repoboacion 
Revisadas  MVMC SERRA 
LEBOREIRO 
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3. CONCLUSIÓNS. 

 

Coas medidas adoptadas considéranse atendidas as demandas feitas polos distintos organismos 
sectoriais con referencia ao proxecto de Repoboación orixinalmente sometido, en virtude a Lei 
21/2013 do 9 de decembro de avaliación ambiental, ao trámite de avaliación ambiental ordinario. 

 

E por iso que solicitouse ao Servizo de Montes de Ourense a tramitación dos Documentos 
Revisados do Proxecto de Repoboación Forestal do CMVMC de Sierra De Leboreiro e Cabeira e 
do seu Estudo de Impacto Ambiental, co fin de dar continuidade ao tramite de avaliación de 
impacto ambiental ordinario xa iniciado segundo o establecido na Lei 21/2013. 

 

 

Ourense, a febreiro de 2020 

 

 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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