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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Finalidade e obxectivos do Estudio de Impacto Ambiental. 

Por solicitude dos veciños da CMVMC DAS PARROQUIAS DE A FRAGA (SAN 
BARTOLOMEU), PARADA (STA. EUFEMIA) E SAN XES DE VILARIÑO (SAN XES), 
redactouse o proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - 
Ourense), co obxectivo de crear unhas superficies forestais mediante a instalación dunha 
cuberta arbórea naquelas zonas que na actualidade encóntranse semiabandoadas e cubertas de 
matogueira. 

A repoboación ten un carácter prioritariamente protector, xa que se elixirá unha especie 
adecuada e adaptada á zona, que dea unha maior protección á fauna existente ao tempo que 
estabilice o solo defendéndoo da erosión, favorecendo a infiltración hídrica e diminuíndo a 
escorrentía superficial. Con todo isto redúcese ademais o risco de incendios forestais, 
aumentase o valor paisaxístico, e favorecese a posibilidade dun uso multifuncional do monte. 

A nova masa forestal permitirá unha revalorización non só do MVMC, senón de todo a súa 
contorna socioeconómica xa que con ela alcanzarase unha mellora económica tanto da 
comunidade propietaria do mesmo (coa extracción da madeira do monte no futuro), como das 
empresas locais cos traballos de mantemento forestais que favorecerá a actividade económica 
na zona. 

1.2. Obxecto do Estudio. 

“A Avaliación do Impacto Ambiental pódese definir como a identificación e valoración 
dos impactos (efectos) potenciais de proxectos, plans, programas o accións normativas relativos 
aos compoñentes fisicoquímicos, bióticos, culturais e socioeconómicos do entorno” (Carter, 
L.W., 2003). 

O obxectivo principal do presente estudo é analizar o estado actual do MVMC Serra de 
Leboreiro e Cabreira no que esta previsto realizar os traballos contidos no proxecto de 
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense), determinando 
os factores do medio susceptibles de verse alterados, identificación, predición e valoración dos 
posibles efectos ambientais que podan causar as actuacións, así como propostas de medidas 
para que o proxecto teña un carácter sustentable e resulte compatible coa conservación dos 
valores presentes e incluso poda melloralos co a introdución da masa arbórea. 

1.3. Esquema metodolóxico. 

O Estudo do Impacto Ambiental basease principalmente nos seguintes puntos: 

• Análises de alternativas tecnicamente viables e xustificación da solución adoptada. 
• Descrición do proxecto e as súas accións. 
• Inventario ambiental e descricións das iteracións ecolóxicas o ambientais claves. 
• Identificación e valoración de impactos ambientais, tanto na solución proposta como nas 

alternativas. 
• Estabelecemento de medidas correctoras e protectoras. 
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• Programa de Vixilancia Ambiental. 
• Documento Sínteses. 

1.4. Marco legal de referencia. 

A lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental establece as bases que deben 
rexer a avaliación ambiental dos plans, programas e proxectos que podan ter efectos 
significativos sobre o medioambiente, garantindo en todo o territorio do estado un elevado nivel 
de protección ambiental, co fin de promover un desenvolvemento sustentable. Así mesmo, esta 
lei establece os principios que informarán o procedemento de avaliación ambiental, así como o 
réxime de cooperación entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas a 
través da Conferencia Sectorial do Medio Ambiente. 

O artigo 7 da mencionada lei establece os ámbitos de actuación nos que se debe realizar o 
procedemento de avaliación de impacto ambiental. No punto 1, deste artigo dixese: 

“1. Serán obxecto dunha avaliación de impacto ambiental ordinaria os seguintes 
proxectos: 

Os comprendidos no anexo I, así como os proxectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen os limiares do anexo I mediante acumulación das magnitudes o 
dimensións de cada un dos proxectos considerados. 

Os comprendidos no apartado 2, cando así o decida caso por caso o órgano 
ambiental, no informe de impacto ambiental de acordo cos criterios do anexo III. 

Calquera modificación das características dun proxecto consignado no anexo I o 
no anexo II, cando dicha modificación cumpre, por si soa, os limiares establecidos no 
anexo I. 

Os proxectos incluídos no apartado 2, cando así o solicite o promotor.” 

As actuacións previstas desenvólvense en tres mouteiras cuxa superficie total es superior a 
50 ha, sendo cada un deles de máis de 10ha, e estando todos incluídos no ámbito da Rede 
Natura 2000, polo que segundo a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental tratase dun proxecto 
incluído no Anexo I Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no título 
II, capítulo II, sección 1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos, que di: 

Os seguintes proxectos cando se desenvolvan en Espazos Naturais Protexidos, 
Rede Natura 2000 e Áreas protexidas por instrumentos internacionais, segundo a 
regulación da lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 
Biodiversidade:…. 

2º Proxectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturais a explotación 
agrícola o aproveitamento forestal madeireiro que impliquen a ocupación dunha 
superficie maior de 10 ha. ….” 

Ademais terase en conta a lexislación que se presenta na seguinte lista non exhaustiva: 

Lexislación Europea 

• Directiva 2009/147/CEE, de 30 de novembro de 2009, relativa á conservación das aves 
silvestres. 

• Directiva 92/43/CEE, relativa a conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora 
silvestre modificada Directiva 97/62/CEE para adaptala ao progreso científico e técnico. 
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• Convenio de Berna, 19 setembro de 1979, Convenio relativo á Conservación da Vida 
Silvestre e o Medio Natural en Europa. 

• Directiva 2008/50/CE, de 21 de maio de 2008, relativa á calidade do aire ambiente e a 
unha atmosfera mais limpa en Europa. 

Estatal 

• R.D.L. 1/2008, do 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 
Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, modificada pola Lei 6/2010, de 24 de marzo. 

• Lei 25/2009, de 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación 
á Lei sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio 

• R.D. Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos. 

• Lei 42/2007, de 13 de decembro, de Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 
• R.D. 1/2001 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Augas e as súas 

modificación. 
• R.D. 139/2011, de 4 de febreiro, para o desenvolvemento da lista de especies en réxime 

de protección especial e do catálogo de especies ameazadas 
• Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación do Impacto 

Ambiental 
• Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento do Real 

Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación do Impacto Ambiental 
• Real Decreto- Lei 9/2000, de 6 de outubro, de modificación do Real Decreto Lexislativo 

1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental 
• Lei 6/2001, de 8 de maio, de modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 

28 de xuño, de Avaliación de Impacto Ambiental 
• Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais e da flora e fauna 

silvestres, modificada pola Lei 40/1997, do 5 de novembro, sobre reforma da anterior 
• Real Decreto 1193/1998, de 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 

1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a garantir a 
biodiversidade mediante a conservación dos hábitat naturais e a fauna e flora silvestres 

• Lei 10/2006, do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 
Montes 

• Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados 
• Lei de Augas, aprobada por RD Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo 
• Modificada pola Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e 

de orden social 
• Modificada polo artigo 129 de la Lei 62/2003 de medidas fiscais, administrativas y de 

orden social 
• Lei 11/2005, de 22 de xuño, pola que se modifica a Lei 10/2001, de 5 de xullo, do Plan 

Hidrolóxico Nacional 
• Real Decreto Lei 4/2007, de 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da lei de 

augas 
• Real Decreto 2090/2008, de 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 

desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro de Responsabilidade Ambiental 
• Regulamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado polo Real Decreto 

849/86, de 11 de abril, que desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII da Lei de 
Augas 

• Modificado polo RD 995/2000, de 2 de xuño, polo que se fixan obxectivos de calidade 
para determinadas sustancias contaminantes 
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• Modificado polo RD 606/2003, de 23 de maio,polo que se modifica o RD 849/1986, de 
11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do  Dominio Público Hidráulico, que 
desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII da Lei 29/1985, de 2 de agosto, de Augas 

• RD 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/86, de 11 de abril 

• Orden ARM/1312/2009, de 20 de maio, pola que se regulan os sistemas para realizar o 
control efectivo dos volumes de auga utilizados polos aproveitamentos de auga do dominio 
público hidráulico, dos retornos ao citado dominio público hidráulico e dos vertidos ao mesmo 

• Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, que desenvolve a lei 38/1972 de protección do 
medio ambiente atmosférico 

• Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e 
programas no medio ambiente 

Autonómica 

• Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia. 
• Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 
• Decreto 88/2007 polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. 
• Decreto 67/2007 polo que se regula o Catálogo de Árbores Senlleiras. 
• Decreto 72/2004, de 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como “zonas 

de especial protección dos valores naturais”. 
• Decreto 110/2004, de 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos. 
• Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
• Decreto 150/1999 polo que se aproba o Regulamento de protección contra a 

contaminación acústica. 
• Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica 
• Decreto 199/1997, que regula a actividade arqueolóxica en Galicia. 
• Lei 1/1995, de protección ambiental para Galicia. 
• Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia. 
• Decreto 442/1990, de avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 
• Decreto 327/1991, de avaliación de efectos ambientais para Galicia. 
• Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 
• Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición derrogatoria 

única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia 
• Orde do 20 de novembro de 1984, que desenvolve o Real Decreto 2994/1982, sobre 

restauración de espazos naturais afectados por actividades extractivas. 
• Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído 
• Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 

de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e 
emisións acústicas 

• Decreto 460/1997, de 21 de novembro, polo que se regula a autorización e notificación 
de produtos e xestor de residuos de Galicia e se crea o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores 
de Residuos de Galicia 

• Lei 9/2002, de 30 de decembro, de protección urbanística e protección do medio rural de 
Galicia 

• Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de 
incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de 
aproveitamentos e repoboacións forestais 

• Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos galegos 
• Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza 
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• Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas 
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos naturais en réxime 
de protección xeral 

• Decreto 110/2004 polo que se regulan os Humidais Protexidos 
• Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 

humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 
• Decreto 132/2005, de 28 de abril, polo que se modifica o decreto anterior 
• Decreto 124/2005 do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural de interese 

local e a figura de espazo privado de interese natural 
• Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas 

de especial protección dos valores naturais 
• Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 
• Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 

ameazadas (modificado polo Decreto 167/2011) 
• Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores 

Senlleiras. 
• Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 
• Corrección de erros da Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da 

Biodiversidade.  
• Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

Ámbito municipal 

• Delimitación de solo de núcleo rural da Vila, na parroquia de Lobeira (Aprobado o 18 
de decembro de 2013). 

• Delimitación de solo de núcleo rural de As Quintas, na parroquia de Lobeira (Aprobado 
o 14 de abril de 2008). 

• Delimitación de solo de núcleo rural de Ermille (Aprobado o 02 de novembro de 2006) 
• Directrices de ordenación do territorio (Aprobadas o 10 de febreiro de 2011). 

2. Descrición do proxecto e as súas accións.  

2.1. Obxectivos da repoboación. 

O proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - 
Ourense) ten por obxecto revalorizar o monte aumentando seus usos. Para alcanzar este 
obxectivo vaise facer unha plantación de Pinus sylvestris e Betula sp., no monte, que vai a 
substituír a cuberta de matogueira que hai na actualidade, dando unha maior protección ao solo 
e supoñendo un claro recurso madeireiro ao longo prazo.  

Con isto pretendese ademais de ter un uso madeireiro per sé, fomentar a caza, con todos os 
beneficios para a socioeconomía que isto comporta, mellorar o sistema do monte na defensa dos 
incendios forestais, optimizar a función de sumidoiro de CO2 do monte, etc, contribuíndo a 
medio e longo prazo á mellora do medio e do mundo rural que aproveite as potencialidades do 
monte e que supoña una saída viable para súa poboación.  
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2.2. Limitacións aos traballos.  

2.2.1. Bens de interese cultural. 

Na superficie de actuación atópanse os seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio 
Cultural: 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 
GA32041002 Outeiro das Mos 577424 4656784 
GA32041003 Mamoa nº1 do Outeiro das Mos 577408 4656538 
GA32041004 Mamoa nº 2 do Outeiro das Mos 577412 4656473 
GA32041005 Mamoa nº 1 da Serra das Motas. 578068 4656032 

GA32041006 Mamoa nº 2 da Serra das Motas 577734 4655964 
GA32041007 Mamoa nº 3 da Serra das Motas 577739 4655924 
GA32041008 Mamoa nº 4 da Serra das Motas 577554 4655991 
GA32041009 Mamoa nº 5 da Serra das Motas 577486 4655947 
GA32041010 Mamoa nº 6 da Serra das Motas 576798 4655501 
GA32041011 Mamoa nº 7 da Serra das Motas 576319 4655150 
GA32041012 Mamoa nº 8 da Serra das Motas 576230 4654982 
GA32041013 Mamoa nº 9 da Serra das Motas 575967 4655255 

GA32041014 
Mamoa nº 10 da Serra das Motas/Cabeza da 
Meda 

575764 4655185 

GA32041015 Mamoa nº 1 da Gramma do Corno Dourado 576032 4654452 
GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 
GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

Nestes casos é preciso a adopción de medidas cautelares para protexer os elementos 
patrimoniais catalogados do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, xa que tanto eles como a 
súa área de protección están preto ou na zona de traballo, tamen e necesaria a solicitude da 
correspondente autorización á consellería de Cultura e Turismo antes de comenzar os traballos. 

2.2.2. Espazos naturais protexidos. 

O MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira atópase dentro do ámbito da Rede Natura 2000 co 
as seguintes figuras e códigos de protección: 

• Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés, có código ES110003. 
• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 

ES0000376. 
• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 

Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés. 

Na área obxecto dos traballos pode haber presenza dos seguintes hábitats prioritarios: 

 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica 
tetralix  

 6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero- Brochypodietea. 

 7110* Turbeiras altas activas 

 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
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É moi pouco probable a existencia destes hábitats no monte xa que na cartografia de 
referencia, a cobertura destes dentro do MVMCSerra de Leboreiro e Cabreira é 1. Aínda que no 
Espazo Natural ten o 1% en todo o ZEC considérase que os hábitats teñen boa 
representatividade. 

Por tanto á hora da realización dos traballos terase en conta a posible presenza destes 
hábitats, realizando os traballos de forma puntual para causar o menor impacto e se detecta a 
presenza dos mesmos actuarase en consonancia para non danalos. 

Con todo deberá terse en conta que se cumpre co disposto no Plan director da Rede Natura 
2000, e no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do parque, no que o MVMC Serra de 
Leboriro e Cabreira atópase na zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

2.2.3. Hidrografía. 

Segundo a documentación e cartografía dispoñible, e consultado o visor Cartográfico do 
organismo de conca, Confederación hidrográfica do Miño-Sil, conclúese que algúns dos 
traballos proxectados desenvolveranse en zonas de policía dos ríos (franxa lonxitudinal de 100 
metros de anchura respecto ao bordo do mesmo) Río do Foxo o dos Cochos, Rego das Chairas, 
Corga da Ramallosa, Corga das Motas e do Río Porto, ademais de varios leitos sen nome.  

As actuacións previstas no proxecto son compatibles cos usos permitidos polo organismo 
de bacia na zona de policía. 

2.3. Condicionantes dos traballos. 

A planificación da plantación axústase as novas distancias que esixe a Lei 7/2012, de 28 de 
xuño, de montes de Galicia, e que se concretan no artigo 68 e anexo II da lei e súa modificación 
pola Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

Nos terreos obxecto das actuacións cúmprense o disposto na Lei 3/2007, de 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia e súas modificacións na Lei 
3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, os artigos 12 núm. 1.e), 15 
núms. 2 ó 8 e 17 do Decreto 105/2006, de 22 de xuño, que regula as medidas relativas á 
prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación 
de aproveitamentos e repoboacións forestais, e na Orde de 31 de xullo de 2007 pola que se 
establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal. 

Nas superficies das mouteiras descontáronse todo tipo de encravados de extensión igual ou 
superior a 100 m², rexenerados naturais, brañas, zonas improdutivas, liñas eléctricas e 
servidumes de paso, así coma os afloramentos rochosos. 

A selección da especie levouse a cabo entre a ampla variedade de especies adaptadas as 
condicións de estación deste monte (climatoloxía, altitude, edafoloxía, topografía, etc.). 

No caso de existir valores singulares de tipo xeolóxico, edáfico, botánico, faunístico, 
histórico, literario e/ou paisaxístico, delimitarase a súa localización e zona de influencia e se 
excluirán da superficie de actuación. 

Respectaranse as restricións que a autoridade competente en materia de augas estableza nas 
zonas próximas ás de Dominio Público Hidráulico. 
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2.4. Actuacións previstas. 

2.4.1. Acción previa sobre o mato. 

Un dos problemas máis frecuentes que xorden na repoboación forestal é a aparición ou 
existencia de vexetación que crece simultánea ás plantas que se introducen, sendo estas, 
xeralmente pequenas, cun sistema radical delicado e pouco desenvolvido, polo que son moi 
sensibles á competencia de outros vexetais e, polo tanto, a roza previa ou posterior á plantación 
será unha operación necesaria. 

A continuación resúmense os principais efectos da vexetación preexistente nunha 
repoboación: 

• Limita a realización das actividades de preparación del solo e polo tanto, supón o seu 
encarecemento e unha peor execución das mesmas. 

• Cando a altura da vexetación presente é moito maior que a da planta nos seus primeiros 
anos, prodúcese unha competencia pola luz que pode ser moi prexudicial para a vexetación 
recentemente instalada, provocando ademais en algúns casos un sobrequecemento da planta en 
verán. 

• Crease unha competencia pola auga entre o repoboado e a vexetación existente. A auga 
será en moitos casos o principal factor limítante para o éxito da repoboación. 

• Esta vexetación tamén exercerá unha forte competencia por nutrintes xa que terán un 
sistema radicular moito máis desenvolvido que as pequenas plantas recen establecidas. 

• Isto é moito máis problemático en terreos de pouca fertilidade onde, xa de seu, é baixo o 
contido de nutrientes. 

• A presenza de vexetación máis ou menos densa ou con certa continuidade espacial, 
aumentará de forma apreciable o risco de incendio, así como as consecuencias do mesmo 
sobre o repoboado. 

O tratamento da vexetación preexistente terá como principal obxectivo minimizar os 
efectos expostos. 

2.4.1.1. Roza mecanizada. 

Consistirá na roza e eliminación da parte aérea da matogueira mediante máquinas con 
pezas múltiples rotatorias que xiran a gran velocidade e avanzan polo terreo golpeando as matas 
leñosas, rompendo e triturando os seus talos cerca do solo. 

Empregarase un tractor de cadeas de potencia de máis de 120 CV., equipado de máquina 
rozadora de eixe vertical con corte horizontal. A potencia mínima requirida da rozadora será de 
50 CV. 

O proceso de roza para eliminación da parte aérea da matogueira realizarase a feito, pero 
respectando a vexetación arbórea existente. 

A altura da matogueira unha vez rozada non superará os 10 cm. 

A pendente de traballo será sempre inferior do 35%. 

2.4.2. Preparación do terreo. 

A preparación do solo para a repoboación forestal permite aloxar a planta e facilita o 
arraigamento e o desenvolvemento inicial da nova masa. Tamén se xustifica a preparación do 
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solo cando as deficientes condicións edáficas do monte que se repoboa poden ser melloradas, 
esta preparación do solo é só física. Con ela conseguimos: 

• Aumentar a profundidade útil do perfil, disgregando capas profundas mediante a acción 
mecánica. 

• Aumentar a capacidade de retención de auga do perfil, disgregando capas profundas 
mediante acción mecánica. 

• Aumentar a velocidade de infiltración de auga no perfil. 
• Facilitar a penetración mecánica das raíces das plantas introducidas. 
• Facilitar os labores de plantación. 

2.4.2.1. Apertura mecanizada dun burato con bulldózer. 

Consistirá na preparación puntual do terreo mediante a apertura de buratos de unha 
profundidade mínima de 50 cm, realizados cun ou dous reixóns laterais modificados dun tractor 
de cadeas que traballa en máxima pendente. 

É un método de preparación do solo especialmente recomendable onde existan niveis de 
pedregosidade medios ou altos. 

A lonxitude total do burato incluído o burato e o lombo de terra sacado será de 150-200 
cm. 

O aburatado realizarase con reixóns modificados mediante dúas pezas: unha culler inferior 
con forma triangular para abrir o burato e outra peza disposta sobre a anterior, con forma de á 
de avión, para empuxar a terra e impedir a súa caída ó burato. 

O ancho superficial no comezo do burato, medido a nivel do solo sen alterar, será maior de 
40cm. No final do burato, a nivel do solo sen alterar, será maior de 60 cm. 

Realizarase en zonas con menos do 35% de pendente debido a que, por tratarse dunha 
labor puntual do terreo, minimizaranse os posibles arrastres por escorrentía superficial. 

2.4.2.2. Aburatado de 60x60x60 cm co retroaraña incluíndo a roza. 

Nas mouteiras de maior pendente empregarase un método de preparación puntual do 
terreo, que ten por obxecto modificar as condicións do solo para facilitar o arraigamento e o 
desenvolvemento da plantación. 

O aburatado con retroaraña adóitase empregar en zonas cunhas condicións de  
pedregosidade e de pendente excesiva que impiden a normal mecanización dos traballos, ou en 
zonas de alta sensibilidade ambiental. 

A retroaraña é unha retroescavadora transformada que ten dúas patas hidráulicas  
regulables en lonxitude e un brazo telescópico cun cazo de anchura mínima de 40 cm. 

Para realizar os traballos a retroaraña fixará a súa posición e fará unha roza co cazo onde 
corresponde o foxo, para iso retirará antes da apertura as pedras e a vexetación existente e fará 
todos aqueles foxos que poida sen variar a súa posición. Unha vez realizados os buracos, a 
maquina desprazarase polo terreo apoiando o cazo no solo de forma que lle sirva de punto de 
apoio ata a súa nova posición. 

A retroaraña realiza un labor puntual do terreo por medio de foxos duns 60 cm de longo, 
60 cm de ancho e 60 cm de profundidade e un decapado previo, para eliminar a matogueira ao 
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redor dun metro cadrado de superficie, tomando como eixo o centro de foxo, que será o punto 
de colocación da nova planta. 

Para realizar o aburatado, empregará o cazo, sacando a terra con el e volvendo deixala caer 
no propio foxo. A operación farase dúas veces para conseguir un foxo adecuado para o bo 
desenvolvemento da planta. 

2.4.3. Plantación. 

2.4.3.1. Elección da especie. 

A elección do Pinus sylvestris e Betula sp. como as especies a empregar na repoboación, 
fíxose de entre aquelas que cumpren os requisitos da estación forestal (altitude, edafoloxía, 
orientación) e compatibilidade xeobotánica sendo ademais as mais compatibles co obxectivo 
principal deste proxecto de repoboación. 

2.4.3.2. Distancias de plantación a predios lindeiros. 

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia no seu artigo 68 indícanos que as 
novas repoboacións deben de realizarse tendo en canta as distancias marcadas no seu Anexo II, 
as distancias recollidas neste Anexo foron modificadas primeiro pola Lei 3/2018, do 26 de 
decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

Doutra banda, temos que facer referencia aos leitos que circulan preto ao monte para 
definir a zona de Dominio Público Hidráulico, así como a súa zona de Servidume e a súa zona 
de Policía que se afectará á nosa zona de repoboación. 

Tendo en conta a lexislación mencionada, as distancias de plantación que se deben ter en 
conta son: 

 Con parcelas forestais: 2 metros. 

 Con terreos situados en solo rústico de especial protección agropecuaria: 10 metros para 
especies frondosas incluídas no anexo I e 10 metros para o resto. 

 Con zonas dedicadas a labradío, cultivo ou prados non clasificados de especial 
protección agropecuaria: 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I 
e 10 metros no resto de especies. 

 Desde o límite do dominio público das vías (autoestradas, autovías, corredores, vías 
rápidas e estradas convencionais) ou ferrocarril: 2 metros cando se empreguen as 
especies frondosas do anexo I e 10 metros no resto de especies. 

 Con pistas, asfaltadas ou non, de polo menos 5 metros de ancho e que conten con polo 
menos unha cuneta: 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I; no 
resto de especies, 4 metros en xeral; e 6 metros nos concellos declarados como zona de 
alto risco, a contar desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de 
construción da mesma. 

 Dende a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima 
producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura 
eléctrica: 5 metros para todas as especies. 

 Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho: 5 metros cando se empreguen as 
especies de frondosas do anexo I e 15 metros no resto de especies, a contar desde o 
dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental. 
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 Con edificacións, urbanizacións, vertedoiros, parques e instalacións industriais situadas 
a menos de 400 metros do monte ou fóra de solo urbano e de núcleo rural e con 
vivendas illadas en solo rústico independentemente da súa distancia ao monte: 15 
metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de 
especies. 

 Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable: 2 metros cando se empreguen 
as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

 Con cámpings, gasolineiras e industrias ou instalacións preexistentes en que se 
desenvolvan actividades perigosas con arranxo ao establecido na Lei 1/1995, do 2 de 
xaneiro, de protección ambiental de Galicia, ou na súa normativa de desenvolvemento: 
15 metros para especies de frondosas do anexo 1 e 50 metros para o resto de especies 

2.4.3.3. Método de plantación 

Adoptouse o método de plantación fronte ó sementado, pois tendo a repoboación carácter 
fundamentalmente produtor, considerase que ten maiores vantaxes: 

• O desenvolvemento da masa creada é máis rápido, polo que a consecución de beneficios 
directos e indirectos adiántase. 

• Permite controlar dende o principio a densidade da masa, o que supón un menor custo 
en coidados culturais posteriores. 

• Proporciona regularidade á masa, en canto homoxeneidade e calidade única. 
• A existencia de fauna silvestre suporía un risco de depredación sobre as sementes no 

caso de elixir o sementado. 
• Menor risco de pragas e enfermidades nas primeiras idades. 
• Asegura un acoutado ó pastoreo máis curto ó desenvolverse os pes con maior rapidez. 

2.4.3.4. Marco e densidade de plantación. 

O Pinus sylvestris plantarase cun marco de plantación de 3x3 obténdose así unha 
densidade de 1111 pés/ha.  

No caso da plantación da frondosa Betula sp, farase empregando un marco de 3x4 m ata 
alcanzar una densidade de 833 pes/ha. 

A plantación farase de xeito manual incluíndo todos os traballos necesarios para a mesma, 
desde a repartición da planta no monte ata a súa plantación. 

Unha vez localizado o foxo de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e a continuación extraerase o cepellón do contedor mediante un tirón desde o pescozo 
da raíz e colocarase a planta vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por baixo do 
nivel da terra, procurando non dobrar a raíz. Énchese a cata con terra fina e un piso ao redor da 
planta deixará o terreo firme e a planta ben asentada. A planta debe quedar colocada vertical no 
labor. 

O rendemento desta operación varía coa habilidade do operario e a dificultade e 
preparación do terreo, resultando máis baixo que a plantación a raíz espida por causa do 
transporte dunha planta de maior peso e volume, aumentando os tempos mortos.   

2.4.3.5. Condicións da planta. 

Como xa se menciónou anteriormente a repoboación levará a cabo con Pinus sylvestris 
dunha savia en terrón, nun marco de plantación de 3x3 para conseguir unha densidade de 1111 
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pés/ha. O que supón para a superficie a reforestar con esta especie unha cantidade de 322.589,96 
plantas, e con Betula sp de duas savias con repicado de 60 cm a 100 cm, nun marco de 
plantación 3x4 para acadar unha densidade de 833 pes/ha, o que supón 21.891,24 plantas desta 
especie. 

A planta requirida para a execución da reforestación será obtida nos viveiros debidamente 
autorizados, en cumprimento do RD 220/2007 do 15 de novembro polo que se crea o sistema 
oficial para o control da produción e comercialización dos materiais forestais de reprodución na 
CCAA de Galicia e supletoriamente a este Real Decreto usarase a lexislación nacional en RD 
289/2003, estes deben dispoñer da procedencia indicada para cada especie no Prego de 
Condicións deste proxecto. Ademais, todos os lotes de plantas chegarán á obra coa seguinte 
documentación:  

1. Documento de acompañamento e etiquetas do produtor ou provedor que reúna a 
información mínima necesaria para identificar o lote desde o punto de vista xenético e o seu 
proceso en viveiro, de acordo ás procedencias, categoría do material forestal de reprodución, 
tipo, idade, tamaño, etc, segundo o  R.D. 1356/98. 

2. Pasaporte fitosanitario a modo de documento de lote ou mediante etiquetas adheridas. 
Regulado na O.M. 17-5-93. 

Unha vez comprobado polos documentos anteriores a adecuación das plantas respecto a as 
esixencias de idade e índole xenético realizarase o control de calidade exterior atendendo os 
criterios seguintes: 

 As plantas non deben mostrar signos de enfermidade nin coloracións que poidan 
atribuírse a deficiencias nutritivas, deben estar ben conformadas e a parte aérea ha de ser 
robusta. 

 O sistema radical debe ter numerosas raicillas secundarias que permitan unha correcta 
absorción de auga e nutrientes. As raíces principais non deberán estar enroladas nin 
torcido, xa que iso pon en perigo o correcto desenvolvemento da planta en anos 
posteriores. 

 A planta deberá estar compensada na súa relación entre parte aérea e sistema radical, 
debendo estar endurecida no pescozo da raíz. 

2.4.3.6. Manexo e coidados da planta.  

Por tratarse de material biolóxico delicado observarase o maior coidado de tódalas 
operacións que leven consigo o manexo da planta. Atenderase aos seguintes puntos: 

• A protección das plántulas en todo momento da desecamento, luz directa, calor 
excesivo, asfixia, conxelación, golpes, roturas, variacións bruscas de temperatura e contacto de 
substancias tóxicas ou prexudiciais. 

• A planta debe ser almacenada en embalaxes ríxidos, sen formar grandes montóns de 
planta, permitindo en todo momento a libre circulación de aire entre os feixes ou atos, e 
mantendo as raíces na escuridade. 

• Realizalo transporte da planta coa maior prontitude, nas horas de menos calor do día e 
nunca en vehículos descubertos. 

• Se a zona de plantación está próxima ó viveiro, convén sacar de este unicamente as 
plantas que se vaian a plantar dentro das 24 horas seguintes mantendo as raíces húmidas e á 
sombra. 

• Se a zona a plantar está moi afastada do viveiro, será necesaria a operación de 
aviveirado no monte ata o momento da súa plantación. En época fría terase especial coidado 
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cas xeadas. Pode ser necesario o manter fresca a planta por medio de regos. As plantas deben 
quedar ben espazadas e enterradas, sen raíces expostas, cun mínimo de 10 cm. de solo sobre 
elas. 

• Durante a plantación cada traballador levará unicamente en cada cubo ou contedor as 
plantas que caiban con folgura, sen reducir moito o número porque elo suporía expoñer 
durante bastante tempo unha porcentaxe maior das plantas ó sol. 

• Cando as condicións meteorolóxicas o fagan aconsellable o Enxeñeiro Director poderá 
ordenar o embarrado previo da planta. 

2.4.3.7. Época de plantación. 

A plantación realizarase polo menos un mes despois de realizada o labor e antes de 
transcorrido un ano. Será preferentemente no outono, iniciándose cando o terreo alcanzou  
tempero nos primeiros 25 cm do solo, podéndose prolongar no inverno en función das 
condicións meteorolóxicas. 

2.4.3.8. Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado 
con bulldózer. 

Unha vez localizado o lugar de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e a continuación extraerase o terrón do colector mediante un tirón dende o pescozo da 
raíz. 

A planta colocarase vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por debaixo do 
nivel da terra, procurando non dobrar a raíz. Posteriormente, encherase a cata con terra fina e un 
pisoteo arredor da planta deixará o terreo firme e a planta ben asentada. 

Despois do recheo, acondicionaranse os arredores formando un burato de terra limpa e 
branda, que en pendente nivelarase superficialmente e se creará unha pequena contrapendente 
para reter as augas de escorrenta. 

2.4.3.9. Plantación de planta a raíz núa e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo ou sobre aburatado mecanizado 
con bulldózer ou retroaraña. 

Agás que a planta recibida no monte teña que plantarse toda no mesmo día, procederase ó 
aviveirado (embarrado), colocando os feixes de plantas en posición oblicua, cubrindo o sistema 
radical cunha capa de area ou terra vexetal, regando o conxunto frecuentemente e cubríndoo 
cunha lona ou ramaxe para defendelo do sol, do vento e do xeo.  

O plantador, que levará como ferramenta un barrón ou aixada de boca estreita, realizará 
unha cata do tamaño necesario (20 cm) para que entre a raíz completa da planta e incluso 
levemente superior, de forma que o colo da raíz quede enterrado. A planta colocarase de 
maneira que a planta quede colocada no terreo removido de acordo ó marco de plantación 
establecido.  

Posteriormente tomará unha das plantas, previamente embarradas, que levará consigo e a 
situará verticalmente xunto a unha das paredes da cata, suxeitándoa cunha man á altura axeitada 
para que quede enterrada ata o colo da raíz e de modo que as súas raíces colguen e non estean 
dobradas. 

Coa aixadiña na outra man verterase a terra no burato sen pedras nin restos vexetais. O 
recheo da cata realizarase en dúas fases, primeiro vértese algo de terra fina e compáctase cun 
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pequeno mango de base ancha que non deteriore a raíz; despois termínase de verter terra e 
comprímese cun simple pisoteo ó redor da planta. É importante reconstruír os horizontes do 
solo. É recomendable, antes do pisoteo, dar de maneira coidadosa, un pequeno tirón có fin de 
que o sistema radical non quede dobrado cara arriba có peso da terra que botouse para enchela 
cata. 

Deixarase unha pequena cazoleta, se non existe perigo de anegamento e en caso contrario, 
evitarase este ou incluso, plantarase nas partes elevadas do terreo. 

Despois do recheo se limparán os arredores formando unha casiña duns 50 cm en cadrado 
de terra limpa e branda, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena 
contrapendente para reter as augas de escorrentía. Ésto farase en toda a superficie de actuación. 

2.4.4. Infraestruturas de acompañamento. 

Neste proxecto non se contempla a execución de infraestruturas de acompañamento tales 
como mellora das pistas ou ben peches perimetrais da plantación.  

2.4.5. Infraestruturas de defensa da repoboación.  

2.4.5.1. Areas de defensa contra incendios. 

Nas superficies de actuación cumprirase co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, no Decreto 105/2006, de 22 de 
xuño, que regula as medidas relativas á prevención de incendios forestais, á proteccións dos 
asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais e na 
Orde do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa, e as 
modificacións destas na Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

• As áreas de defensa contra incendios terán un largo mínimo de 10 m. Terán polo menos 
10 m de ancho con roza a feito. 

• No caso de coincidir no seu perímetro con unha pista forestal realizarase unha roza en 
unha franxa ata alcanzar os 10 m incluíndo a pista e de polo menos 5 metros . 

• Efectuaranse cortas transversais, cunha pendente lonxitudinal do 2% e distanciadas 50 m 
a partir das pendentes daquelas superiores ao 20%. 

• No caso de coincidir no seu perímetro cunha pista forestal realizarase unha roza en unha 
franxa de longo igual ó resultado de restar a 10 m o ancho da pista en metros. 

 

INFRAESTRUTURAS DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DE NOVA CREACIÓN  

CONCEPTO Lonxitude (Km) Anchura (m) Superficie. (ha) 

ADCIF 8,06 10 8,06 
ADCIFLCP 10,38 5 5,19 

Sendo,  

• ADCIF: Área de defensa contra incendios forestais 
• ADCIFLCP: Área de defensa contra incendios forestais lindante con pista 

2.4.6. Medidas informativas. 

No caso de que os traballos fosen financiados con axudas para a reforestación e creación 
de superficie  forestais, colocarase, en lugar visible dende o acceso, un cartel identificativo dos 
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traballos, segundo o indicado na orden pola que se estableceran as bases e se convocan as 
axudas para a reforestación e a creación de superficies forestais. 

2.5. Plan de traballos. 

Estímase un prazo de execución de VINTECATRO MESES, traballos que se realizarán 
cando existan as mellores condicións climáticas ao longo do período hábil para a certificación 
dos traballos. 

A plantación realizarase ao menos un mes despois de feitos os traballos de preparación do 
terreo e non despois de transcorrido un ano dende esa data. Levarase a cabo preferentemente no 
outono, iniciándose cando o terreo alcanzou tempero nos primeiros 25 cm de solo, e podéndose 
prolongar no inverno en función das condicións meteorolóxicas. 

ACTIVIDADES 
ANO 1 ANO 2 

X F M A M Xn Xl A S O N D X F M A M Xn Xl A S O N D 

Acción previa sobre o mato                                                 
ha Roza mecanizada                                                 
Preparación do solo                                                 
Ud Aburatado con bulldózer                                                 
Ud Aburatado c/ retroaraña  i/roza                                                 
Implantación vexetal                                                  
Ud Plantación planta contedor e 
acondicionado de compartimento 
do burato mecanizado 

                                                

Ud Plantación manual dunha 
frondosa 2 zumes s/burato 
mecanizado 

                                                

UNIDADE DE PLANTA                                                 
Ud Conífera, de 1 zume, en 
contedor 

                                                

Ud Frondosa 2 zumes repicado 
h= 60-100cm 

                                                

Infraestruturas e traballos 
complementarios 

                                                

ha Área defensa contra incendios 
forestais 

                                                

ha Área  defensa contra incendios 
forestais lindante con pista 
forestal 

                                                

Medidas informativas                                                 
Ud Cartel da obra                                                 

3. Estudo de alternativas.  

3.1. Formulación das alternativas de actuación. 

Indícanse seguidamente as principais alternativas estudadas para levar a cabo a 
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) 
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3.1.1. Alternativa 0. Alternativa de non repoboación. 

A alternativa de no facer a repoboación dos terreos do MVMC, non é unha opción viable 
xa que deixar a matogueira no MVMC pode ocasionar un rápido avance da lume no caso dun 
incendio forestal. ademais non ter un aproveitamento económico do monte pode reduci-la 
actividade económica na zona e favorecer o despoboamento. 

3.1.2. Alternativa 1. Repoboación co medios mecanizados. 

Esta alternativa consiste en facer os traballos de repoboación de xeito completamente 
mecanizada, aforrando tempo de execución e economizando o orzamento na man de obra ao ser 
necesario menos persoal e prazo para a súa execución. O impacto e posibles danos ao entorno, 
aos elementos patrimoniais, á Rede Natura 2000 e aos hábitats prioritarios presentes poderían 
ser importantes. 

3.1.3. Alternativa 2. Repoboación co medios manuais. 

A alternativa 2 expón a posibilidade de facelos traballos descritos no proxecto 
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) manualmente. 
Se ben esta é a forma na que causaríanse menos dano no medio, non é viable economicamente 
xa que o investimento non seria asumible pola cantidade de man de obra necesaria nin polo 
tempo de execución. 

3.1.4. Alternativa 3. Repoboación mecanizada de xeito puntuais e remates manuais. 

A alternativa 3 consiste en executar os traballos mecanizados de xeito puntual e o resto de 
xeito manual, e dicir, os traballos de roza e aburatado faranse con retroaraña ou bulldozer de 
xeito puntual para evitar danos.  

A distribución da planta e a plantación faranse de xeito manual. 

A creación de infraestruturas de defensa contra incendios forestais faranse de xeito 
mecanizado e puntual, adoptando medidas preventivas que reduzan o seu impacto. 

3.2. Análises multicriterio para a elección da alternativa máis vantaxosa. 

Valorase a continuación os aspectos mais importantes á hora de escoller a alternativa mais 
vantaxosa, e a súa ponderación co respecto a valoración global. 

As puntuacións empregadas son de 0, 1, 2, 3 e 4 para as clasificacións: "non viable", 
"mala", "regular", "boa" e "excelente" respectivamente. 

 

Análise multicriterio para a elección da alternativa máis vantaxosa 
ASPECTO % ponderación Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Afección a medio natural  30 4 2 3 3 
Impacto sobre atmosfera  5 2 1 4 3 
Impacto sobre as augas  5 1 1 3 3 
Impacto sobre o solo 5 1 1 3 3 
Impacto sobre el paisaxe 5 1 2 4 3 
Impacto sobre socioeconomía 20 0 2 4 4 
Investimento necesario  30 4 3 0 2 

13 12 21 21 
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Calculo ponderado Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Afección al medio natural  1,2 0,6 0,9 0,9 
Impacto sobre atmosfera  0,1 0,05 0,2 0,15 
Impacto sobre as augas  0,05 0,05 0,15 0,15 
Impacto sobre o solo  0,05 0,05 0,15 0,15 
Impacto sobre el paisaxe  0,05 0,1 0,2 0,15 
Impacto sobre socioeconómia da zona (20%) 0 0,4 0,8 0,8 
Investimento necesario  1,2 0,9 0 0,6 
TOTAL VALORACIÓN ALTERNATIVA 2,65 2,15 2,4 2,9 

Óptase pola alternativa 3 como a mais idónea xa que nesta proposta minimízanse os 
impactos causados ao medio ambiente, sendo a maior parte deles de xeito temporal e reversible, 
e ademais é a máis viable dende o punto de vista técnico e económico. 

Esta alternativa minimiza o impacto que poda sufrir o entorno da Rede Natura 2000 e dos 
elementos patrimoniais, reducindo os traballos mecanizados, o cal tamén axuda á rápida 
detección das especies indicadoras dos hábitats prioritarios podendo identificalos e tomar a 
tempo as medidas mais adecuadas para a súa conservación. 

3.3. Beneficios medioambientais da alternativa elixida. 

3.3.1. Atmosfera. 

• A instalación dunha cuberta arbórea contribúe a minimizar o quecemento global e local 
da atmosfera a escala proporcional. 

• As arbores son un sumidoiro de CO2, e dicir, captan este gas e xeran oxixeno. 
• Refrixera o ambiente o que favorece a presenza de fauna no monte. 
• Capturan e filtran axentes contaminantes atmosféricos, contribuíndo a ter un aire mais 

saudable. 

3.3.2. Auga 

• Esta alternativa reduce á contaminación por vertidos accidentais xa que ao estar 
mecanizada de forma puntual, a intervención de maquinaria no monte é a posibilidade de 
vertidos é menor. 

• Axuda a manter o nivel freático, mellorando la infiltración da auga. 
• A calidade das augas mellora xa que estas son filtradas por os sistemas radiculares. 

3.3.3. Solo. 

• Redúcese a escorrentía, xa que o compactado do terreo é mínima e as arbores diminúen 
a erosión e o arrastre de materiais 

3.3.4. Flora 

• Evitase a perda de biodiversidade no monte, xa que ao facer os traballos de forma 
puntual redúcese a eliminación de especies presentes e minimizase o dano que se poda causar 
nos posibles hábitats. 
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3.3.5. Fauna 

• Ao instalar unha cuberta arbórea crease un refuxio para a fauna, tanto para especies 
cinexéticas como para outras especies presentes na zona.  

• Por ser os traballos mecanizados de xeito puntual, calquera perturbación que podan 
causar no monte vai ter un carácter temporal. 

3.3.6. Habitas 

• Esta alternativa vai minimizar o dano que puidese causarse aos hábitats prioritarios, e se 
estes estivesen presentes se poderían detectar mais facilmente e atuar para protexelos. 

3.3.7. Paisaxe 

• Dende o punto de vista perceptual, esta alternativa mellora o monte xa que crea unha 
mestura paisaxística sen alteración do releve. 

3.3.8. Socioeconómicos 

• As actuación van a mellorar a defensa contra incendios forestais na zona, coa creación 
de as devasas cortalumes e as pistas.  

• A repoboación comporta unha mellora na economía da zona, posto que xera traballo 
directo no momento das actuacións, e indirecto aumentando a posibilidade de aproveitamento 
cinexético, recreativo e social do monte.  

4. INVENTARIO AMBIENTAL. 

4.1. Climatoloxía  

4.1.1. Estacións meteorolóxica 

Para realizar o estudo climatolóxico utilizáronse os datos da estación meteorolóxica situada 
no termo municipal de Entrimo (Ourense), que é a estación termopluviométrica máis próxima 
ao monte. Atópase a unha altitude de 760 metros sobre o nivel do mar. 

Tipo: Termopluviométrica 

Latitude: 41º 56’ 

Lonxitude: 8º 06’ 

Altitude: 760 m. 

Nº anos Temp. 17 

Nº anos Precip. 9 
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4.1.2. Réxime termométrico 

Na seguinte táboa reflíctense as temperaturas medias anuais (º C):  

Parámetros climáticos ºC 

t 13,0 

tm 3,0 

tM 26,4 

Tm -2,9 

TM 35,70 

Onde: 

t temperatura media (ºC) 
tm temperatura media de las mínimas (ºC) 
tM temperatura media de las máximas (ºC) 
Tm temperatura media de las mínimas absolutas (ºC) 
TM temperatura media de las máximas absolutas (ºC) 

Na seguinte táboa e o seu gráfico asociado reflíctense as temperaturas medias mensuais, así 
como o réxime global de temperaturas: 

 

Segundo a clasificación climática de Allué o monte pertence ao tipo fitoclimático 
Nermoral, sendo o seu Subrexión Fitoclimática VI “ Centroeuropeo”. 

O verán é relativamente caloroso, alcánzase unha temperatura media das máximas de 26,4 
ºC para o mes de xullo. Se atendemos á temperatura media pódese ver que non hai ningún mes 
que exceda os 21 º C, é dicir, non existe un período excesivamente cálido. 

Como mes máis frío atopamos xaneiro co 6,2 ºC de temperatura media e 3 ºC de media das 
mínimas. O período libre de xeada medio (temperatura media das mínimas absolutas >0º C) vai 
desde maio ata decembro. 

4.1.3. Precipitacións, evapotranspiracións e ficha hídrica. 

O seguinte gráfico e a súa táboa de datos reflicte as precipitacións (mm) e ETP(mm) media 
por meses e anual comparando a evolución de ambos os parámetros ao longo do ano: 

XAN. FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET. OUT. NOV. DEC.

t 6,2 8 9,8 9,6 13,9 17,4 20,4 19,9 18,4 13,4 10,2 8,6

tm 3

tM 26,4

Tm -2,2 -0,3 -0,05 0 3,7 6,4 8,6 8,2 8,2 4,2 2 1

TM 15,8 18,5 21,4 22 26,9 30,5 35,2 33,2 31,8 25,9 19,5 16,6

-5
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TEMPERATURAS
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XAN. FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET. OUT. NOV. DEC.

PRECIPITACIONS (mm) 127 126,1 96,8 70,8 56,8 32,2 17,7 39 48,2 220,2 137,5 194,7

EVAPOTRANSPIRACION 
POTENCIAL (mm) 15,9 22,4 36,4 38,4 71,2 97,5 121,5 109,7 86,5 52,2 31,2 23,7

0

50

100

150

200

250

PRECIPITACION Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

 

As precipitacións máis importantes rexístranse no inverno, seguido de outono e primavera, 
sendo máis escasas as precipitacións estivais. A seguinte táboa mostra a distribución das 
precipitacións por períodos estacionais (en mm e %): 

 

Estación P (mm) P(%) ETP ETP (%) 

Inverno 447,8 38 61,9 9 
Primavera 224,4 19 146,0 21 
Verano 88,9 8 328,7 46 
Outono 405,9 35 169,8 24 
Total 1166,9 100 706,4 100 

A ETP anual acumulada é de 706,4 mm, valor que se sitúa entre os cualificados como 
moderados en Galicia. Os valores máximos sitúanse nos meses de xullo e agosto, que superan 
os 100 mm. Os valores mínimos corresponden aos meses de decembro e xaneiro en que non 
supera os 23,7 mm. Todos eles, valores típicos da subrexión fitoclimática na que nos atopamos. 

Na táboa seguinte móstrase a ficha hídrica para unha hipótese de capacidade de retención 
de auga de CR = 100 mm. e un coeficiente de escorrentía de W = 30%. 

XAN FEB MAR ABRIL MAIO XUN XUL AGO SET OUT NOV DEC 

t 6,2 8 9,8 9,6 13,9 17,4 20,4 19,9 18,4 13,4 10,2 8,6 

P 127 12,1 96,8 70,8 56,8 32,2 17,7 39 48,2 220,2 137,5 197,7 

ETP 15,9 22,4 36,4 38,4 71,2 97,5 121,5 109,7 86,5 52,2 31,2 23,7 

DEFICIT 0 0 0 0 0 6,4 109,11 82,4 52,76 0 0 0 

EXCESO 173 165,87 131,36 111,16 68,56 0 0 0 0 101,94 165,05 214,69 

DH 188,9 188,3 167,8 149,6 139,8 91,1 12,4 27,3 33,7 154,1 196,3 238,4 

Sendo: 

t = temperatura media mensual (ºC.). 
P = precipitación media mensual (mm.). 
E.T.P. = evapotranspiración potencial (mm.). 
DH = dispoñibilidade hídrica (mm.). 
S = exceso precipitacional (mm.). 
d = déficit precipitacional (mm.). 
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Os valores de dispoñibilidade hídrica mostran unha regularidade ao longo do ano, 
exceptuando os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. En xullo chégase ao valor máis baixo 
(12,4 mm), e en novembro empeza a parecerse máis ao que é a tónica regular do resto do ano. 
Hai déficit precipitacional nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro (escasas choivas e 
elevada ETP) e o resto do ano hai exceso de precipitacións. 

4.1.4. Réxime ombrotérmico. 

Para definir o réxime ombrotérmico (relación entre pluviosidade e temperatura) 
utilizaremos o Diagrama de Gaussen.  

Gaussen propón que considérese mes seco aquel cuxas precipitacións (expresadas en l/m2) 
son iguais o inferiores ao dobre da temperatura media mensual (ºC), é dicir P < 2T. A área do 
cruce entre ambas gráficas sinala a duración e intensidade de dito período. 

No caso da zona que nos ocupa pódese dicir que a duración da seca é desde últimos de 
maio ata mediados de setembro. O diagrama de Gaussen obtido é o seguinte:  

  

XAN FEB. MAR. ABR. MAIO XUÑO XULLO AGO. SET OUT NOV. DEC

DISPONIBILIDAD HIDRICA (mm) 188,9 188,3 167,8 149,6 139,8 91,1 12,4 27,3 33,7 154,1 196,3 238,4

EXCESO PRECIPITACION (mm) 173 165,87 131,36 111,16 68,56 0 0 0 0 101,94 165,05 214,69

DEFICIT PRECIPITACION (mm) 0 0 0 0 0 6,4 101,11 82,4 52,76 0 0 0
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Tomando como límite para a actividade vexetativa os 7,5 ºC de temperatura media 
mensual, constátase que nesta zona, dita actividade vexetativa ocupa case todo o ano. 

Doutra banda, as escasas precipitacións estivais provocan seca fisiolóxica coa consecuente 
parada vexetativa nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro. 

Resumindo pódese dicir que nesta zona as condicións climatolóxicas son favorables ao 
crecemento das masas forestais, provocando que o período vexetativo esténdase aos períodos 
comprendidos entre os meses de febreiro a últimos de abril e de mediados de setembro a 
decembro. 

4.1.5. Clasificación de Thornwaite. 

Para aplicar esta clasificación de Thornwaite é necesario o coñecemento duns índices; que 
para esta estación meteorolóxica son os seguintes: 

 Índice de humidade (Ih)= 160,20 

 Índice de aridez (Ia)= 35,49 

 Índice de humidade global (Im)= 138,91 

 ETP anual = 706,4 

 Índice de concentración estival da eficacia térmica (C)= 46,53 

A partir destes índices e os valores de ETP anual e estival obtéñense os seguintes tipos de 
climas: 

 Índice de humidade global (Im): Tipo de Humidade: PERHUMIDO (A). 

 En función do ETP anual: Rexión Térmica: MESOTÉRMICO (B’1) 

 En función dos índices de aridez e de humidade, ao estar no tipo de humidade A, 
utilízase o índice de aridez (Ia): Variación estacional de humidade: FALTA DE AUGA 
ESTIVAL GRANDE (s2). 

 En función da concentración estival da eficacia térmica: CONTRASTE TÉRMICO: a’ 

Segundo esta clasificación a zona sería (As2B’1a’) unha rexión de PERHUMEDO con 
FALTA DE AUGA ESTIVAL GRANDE, MESOTERMICO, con 46,53% de verán ao ano. 

4.1.6. Clasificación de Allué 

Para aplicar esta clasificación de Allué os parámetros utilizados na clave son: 

• Precipitación anual.  
• Temperatura media do mes mais frío. 
• Precipitación estival. 
• Altitude. 
• Índice de aridez segundo Gaussen. 
• Intensidade da seca 

Coñecidos estes factores éntrase nunha clave dicotómica da que se deduce que estamos 
dentro do tipo  fitoclimático Nermorales, sendo o seu Subrexión Fitoclimática VI 
“Centroeuropeo”. 
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Tendo en conta estes datos podemos dicir que as asociacións potenciais de vexetación para 
o noso MVMC son as propias do tipo fitoclimático Nemorales: Caxigais, Cerquiños ou 
Rebolares, Aciñeiras, Carballais pubescentes e pedunculados, Faial. 

4.1.7. Clasificación de Papadakis. 

Os parámetros nos que se basea a clasificación de Papadakis son: 

 Temperaturas medias das mínimas absolutas anuais e mensuais. 

 Duración da estación libre de xeadas mínimas, dispoñible e media. 

 Temperaturas medias das máximas e das mínimas. 

 Elementos propios do balance hídrico. 

 

Para obter o tipo climático segundo Papadakis, procédese segundo o seguinte esquema: 

Tipo de inverno (frío invernal)   

 Réxime térmico  

Tipo de veran (calor estival)  TIPO CLIMÁTICO 

 Réxime humidade  

(baseado en balance hídrico) 

 

 Tipo de inverno: av (Avea) 

 Tipo de verán: M (Millo) 

 Réxime térmico: TE (Temperado cálido) 

 Réxime de humidade: ME (Mediterráneo húmido) 

En resumo segundo Papadakis o tipo climático da zona corresponde ao MEDITERRÁNEO 
TEMPERADO. 

4.1.8. Produtividade Potencial Forestal 

Segundo o Mapa de Produtividade Potencial Forestal de España (Gandullo e Serrada, 
1977, INIA Actualización do ano 2000) a zona en estudo se engloba na clase seguinte: 

Ia: “Terras que no ten limitacións importantes para o crecemento de bosques produtivos”. 
Nestas zonas as condicións climatolóxicas son tales que permiten os mellores crecementos das 
masas forestais. Elevadas precipitacións e réxime térmico suave facen que o período vexetativo 
en muchas estacións se estenda a todo o ano. O solo non impón grandes limitacións. (Ia: PPF 
>9 m3/ha/año). 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC.02. Estudo de impacto ambiental       24 

4.2. Características do solo 

4.2.1. Litoloxía 

Segundo a folla Nº 263 do Mapa Xeolóxico de España, E: 1/50.000, do Instituto Xeolóxico 
Mineiro de España (IGME), xeolóxicamente a zona de actuación está formada por 
metasedimentos moito migmatizados case sempre e unha serie de granitos hercínicos de 
características e composición variadas. 

Os principais grupos litolóxicos que se atopan no monte son os seguintes: 

Esquistos biotiticos 

Formación monótona de micaesquistos biotíticos alternando co escasos niveis cuarciticos 
(de tonalidades mais claras, niveis grafitosos e gneises). A paraxénesis mais frecuentes atopadas 
na zona é Cuarzo, Biotita, Moscovita, Andalucita, Estaurolita e Sillimanita, esta paraxénesis 
inestable atópase principalmente ao este de A Fraga, na ladeira do Peicalvo. 

Cuarcitas esquistosas. 

Os niveis cuarciticos están formados por esquistos de cuarzo e mica que ten moito cuarzo e 
moscovita e biotita mais escasa. Nalgúns mostras atópanse pequenos cristais de albita ou 
feldespato potásico. Estas rochas diferéncianse dos micaesquistos polo seu contido en cuarzo e 
por presentar micas de menos tamaño co orientación moito marcada, e estar ausentes outros 
minerais do metamorfismo. 

Granitos de anatexsia: 

Agrupa unha serie de manchas graníticas no conxunto de migmatitas. Estes granitos 
asociados a migmatitas atópanse como pequenos afloramentos dentro do conxunto e con limites 
moito difusos. Son granitos heteroxéneos, con gran cantidade de restos na forma de moscas e 
fiadas bióticas. 

Tratase de granitos de grao medio de dúas micas, co maior dominio da biotita, existindo 
zonas nas que so existe esta. 

Na fronteira co Portugal e na localidade de A Fraga ha un macizo graníticos calcoalcalino 
de dúas micas, algo orientado. Diferenciase de outros granitos na súa gran variación de facies e 
dentro de cada facies, na súa homoxenidade, así como pola súa maior extensión. É xeralmente 
de grao medio a fino, as veces porfidicos, co fenocristales de feldespato ata 5 mm, moscovitico, 
presentando unha orientación coincidente ca xeral 160º-170º Este. Neste granito atópanse 
pequenos enclaves de esquistos (migmatizados xeralmente), aos que está asociado. Móstranse 
tamén pequenas apófisis destes granitos na serie esquistosa. Numerosos diques de cuarzo e 
pegmatitas, na súa maior parte turmaliniferas, cortan estes granitos. 

Dentro deste macizo aparecen gran cantidade de enclaves de migmatitas, 
fundamentalmente epibolitas e oftalmitas, de varios tamaños. O contacto entre ambas rochas 
case sempre e insensible a súa vez, e dentro do conxunto migmatico atópanse numerosas 
apófises e intrusións deste granitos. 

4.2.2. Edafoloxía. 

Segundo a nomenclatura e clasificación edafolóxica establecida pola Organización das 
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), na zona estudada atopamos 
principalmente solos ben drenados, con moi distinto grao de desenvolvemento, derivados de 
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rocas acedas, sedimentos ou esquistos metamorfizados ricos en sílice, con elevada 
permeabilidade e boa aireación, polo que xeralmente non se presentan neles fenómenos de 
redución e anaerobios. Así, aparecen:  

Ranker: solos formados sobre rochas silíceas (granitos e gneises), propios de climas fríos 
de montaña e forte pendente. Ten un pH mais ou menos ácido e teñen un humus de tipo moder 
ou mor. Poden ser froito da erosión, se están en pendente, do aporte de materiais coluviales, ou 
climáticos. Solos novos, pouco desenvolvidos pola erosión, co un horizonte orgánico de espesor 
moito variable. 

4.2.3. Xeomorfoloxía 

4.2.3.1. Orografía 

O concello de Lobeira sitúase na comarca da Baixa Limia, no suroeste da provincia de 
Ourense, na marxe dereita do río Limia. Neste concello atopase a Serra de Leboreiro, lindeira 
co Portugal, e a Serra das Motas dende onde se domina o Val do Limia, do Avedela e a Baixa 
Limia – Serra do Xurés. 

O proxecto ten os seguintes rangos altitudinais: 

Preto do lugar de Penas Altas, ten una altitude entre os 1100 m e os 1140 m de altitude.  

Ao longo da Serra das Motas e a Serra de Leboreiro, súa altitude é variable dende 1150 ata os 
1250 m.s.n.m. 

Na Mota da Cabreira súas cotas sitúanse dende 1300 m ata 1330 m.s.n.m. 

Na seguinte táboa mostramos pendente máxima, mínima e media, así como a súa 
exposición predominante. 

Mouteira Pendente (max) Pendente (min) Pendente (media) Exposición 
Mouteira 1 25,5 % 7,8 % 17,95 % Norte e Sureste 

4.3. Hidrográfica 

A rede fluvial da zona pertence á Confederación  Hidrográfica Miño-Sil, concretamente as 
súas augas recaen na bacía do Río Límia, que verte as súas augas no Océano Atlántico. 

No monte atópanse varios regos non permanentes (Corga das Motas, corga do Carballal, 
rego do Porto etc.) que conflúen no rego dos Pedrouzos, ata chegar ao rego do Grou que é 
afluente do río Limia. 

Os restos das formacións vexetais de ribeira que envolven o leito do armazón fluvial 
resultan de gran valor ecolóxico, ao ofrecer refuxio e alimento as diferentes especies presentes, 
e hidrolóxico, polo seu papel de protección de leitos fronte as habituais avenidas. 

O bosque ripícola é escaso na zona, aparecendo unicamente algúns bosquetes ou aliñacións 
de Betula celtiberica e Salix atrocinerea con presenza de outras especies como Alnus glutinosa, 
Quercus pyrenaica, Arbutus unedo, etc. 
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4.4. Atmosfera 

4.4.1. Calidade do aire 

A Rede Galega de Control de Calidade do Aire conta como estación fixa máis próxima no 
medio rural á zona co datos dispoñibles a de Laza. 

ESTACIÓN CONCELLO SUBREDE LONXITUDE LATITUDE 
Laza Laza Xunta de Galicia -7.408.854º 42.060.710 

Fonte . Meteogalicia 

Os datos recollidos no informe anual da calidade do aire do ano 2017, son os dispoñibles 
para valorar a calidade do aire ambiente, inmisións, na zona de estudo no momento actual, agás 
para o SO2 que os datos dispoñibles son os de o informe do ano 2016. 

Os contaminantes dos que se conta con datos procedentes desta estación son 
contaminantes primarios procedentes dun foco emisor: 

• Dióxido de xofre (SO2) 
• Dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno (NO2 e NOx) 
• Partículas en suspensión menores de 10µm, PM10 

O Real Decreto 102/2011, de 28 de xaneiro, relativo a mellora da calidade do aire 
establece obxectivos de calidade do aire, regula a avaliación, mantemento e mellora da calidade 
do aire do dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxido de nitróxeno, partículas, chumbo, 
benceno, ozono, monóxido de carbono, arsénico, cadmio, níquel e benzeno. A finalidade é 
tentar evitar, previr e reducir os efectos nocivos do sobre a saúde humana e o medio ambiente 
no seu conxunto. 

SO2 O dióxido de xofre é un gas incoloro non inflamable, de cheiro forte e irritante en altas 
concentracións (>3ppm). Este gas orixínase principalmente na combustión de carburantes con 
certo contido de xofre, na produción de enerxía, certos procesos industriais, tráfico rodado e 
algúns sistemas de calefacción doméstico (gasóleo). 

É un dos principais precursores da choiva ácida polos compostos ácidos que orixina. 
Ocasiona unha deposición húmida ou seca de compostos ácidos sobre a cuberta vexetal. Non se 
localiza na zona ningún foco de emisión de importancia, tanto puntual (Térmicas, industrias) 
como difuso, ó soportar un baixo nivel de tráfico pesado na súa rede de estradas. 

R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro 

Valor límite/obxectivo/limiar de alerta Concentración (µg/m3) Nº superacións máximas 

Media diaria 125 3 días/año 
Media horaria 350 24 veces/año 
Limiar de alerta (3 horas consecutivas en área 
representativa de 100 km ou zona ou aglomeración 500  

A estación de Laza pertencente a Rede da Xunta de Galicia, para o ano 2016, a media foi 
de 1 µg/m3, non superáronse os valores horarios de 350 µg/m3 nin os valores diarios de 125 
µg/m3, polo que non se incumpriu a normativa. 

En ningunha ocasión se superou o limiar de alerta de 500 µg/m3 por 3 horas consecutivas. 
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NO2 e NOx O NO e un precursor do NO2 trala reacción con oxidantes atmosféricos como o 
ozono. Os óxidos de nitróxeno contribúen a choiva ácida logo da súa transformación en ácido 
nítrico. Tamén se consideran precursores da contaminación por ozono troposférico logo da súa 
reacción fotoquímica con hidrocarburos. 

Proceden basicamente das combustións a altas temperaturas, tendo o tráfico de vehículos 
un papel determinante. Tamén supoñen unha emisión importante os incendios forestais. Ó igual 
que ocorre co SO2 non se atopan na zona focos de emisión salientables. 

R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro 
Valor límite/obxectivo/limiar de alerta Concentración (µg/m3) Nº superacións máximas 
Valor límite anual 40 --- 
Valor límite horario 200 18 veces/año 
Limiar de alerta (3 horas consecutivas en área representativa 
de 100 km ou zona ou aglomeración enteira) 

400 --- 

Nivel critico anual  para la vexetación 30 --- 

Na estación de referencia a media de NO2 foi de 2,6 µg/m3 e de 3,8 µg/m3 para o NOx. En 
ambos casos moi por debaixo do permitido. Non superáronse os valores de 200 µg/m3 nunha 
hora polo que non incumpre a lexislación. 

PM10 As PM10 son as partículas que pasan a través dun cabezal de tamaño selectivo. 

Para un diámetro aerodinámico de 10 µm e cunha eficiencia de corte do 50%. Numerosos 
estudos epidemiolóxicos (Dockery e Pope 1996) atoparon unha clara relación entre os niveis de 
PM10 e ó número de mortes e hospitalizacións diarias de orixe respiratoria e cardíaco. 

As partículas en suspensión son sustancias contaminantes vertidos á atmosfera 
maioritariamente de forma natural aínda que tamén existen fontes antropoxénicas de menor 
magnitude como son a combustión de combustibles fósiles, as canteiras e as cementeiras. A 
queima de combustibles fósiles en vehículos e calefaccións, como xa se dixo, non ten unha 
relevancia significativa na zona e tampouco existen industrias emisoras da tipoloxía citada. 

R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro 

Valor límite/obxectivo/limiar de alerta Concentración (µg/m3) Nº superacións máximas 

Valor límite horario 40 --- 
Valor límite diario 50 35 veces/año 

A media anual recollida na estación de Laza foi de 12 µg/m3 no ano 2017. Superáronse os 
50 µg/m3 diarios en 4 ocasións, polo que non se incumpre a normativa. 

4.4.2. Ruído ambiental. 

A zona de estudo carece de actividade industrial que sexa fonte de ruído constante que 
xere niveis sónicos fora dos límites admisibles pola lexislación vixente. 

Obviamente, os maiores niveis estarán nas proximidades das estradas de maior 
intensidade de tráfico, no entorno dos núcleos, e de forma localizada e aleatoria naqueles puntos 
nos que se utiliza maquinaria para a realizan de labores propias da actividade agraria. 

As accións asociadas ao proxecto de repoboación que poden ter maior incidencia sobre o 
ruído, serán, de forma específica, as vinculadas ao uso de maquinaria. 
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4.5. Espazos naturais protexidos. 

A Rede Natura 2000 constitúe unha rede ecolóxica europea de lugares que albergan 
especies o hábitats ameazado, que ten como obxectivo o almacenamento dos mesmos nun 
estado de conservación favorable (directiva 92/43/CEE o Hábitats, relativa á conservación dos 
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, trasposta ao ordenamento xurídico español 
mediante a lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e a Biodiversidade, e a lei 
7/2018, de 13 de 20 de xullo, de modificación da lei 42/2007, de 13 de decembro, do 
Patrimonio Natural e a Biodiversidade). 

O MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira atópase no ámbito da Rede Natura 2000 co as 
seguintes figuras e códigos de protección: 

• Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés, có código ES110003. 
• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 
• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 

ES0000376. 
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 

Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés. 
• Na área obxecto dos traballos atopase dentro el área de distribución potencial do Emys 

orbicularis, especie catalogada como en Perigo de Extinción. 

As ZEC, son lugares que na rexión oi rexións bioxeográficas as que pertencen, contribúen 
de forma apreciable a manter ou restablecer un tipo de hábitat natural dos que se citan no 
Anexo I ou unha especie das que enuméranse no Anexo II da Directiva 92/43/CEE, nun estado 
de conservación favorable e que poden contribuír de modo apreciable ao mantemento da 
diversidade biolóxica nesta rexión ou rexións. 

Os hábitats e as coberturas dos hábitats presentes na ZEC-Baixa Limia e na zona de 
actuación son os seguintes: 

HABITATS NA ZEC BAIXA LIMIA (ES 1130001) 
% Cobertura 
na ZEC 

 % Cobertura 
no MVMC 

3110 Augas oligotroficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia 
uniflorae). 

1 % --- 

3151 Lagos eutroficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 1 % --- 
3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion. 

1 %  1 %  

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix. 1 % 1 % 
4030 Queirogais secos europeos. 47 % 1 % 
4090 Matogueira pulvinulares orofilos europeos meridionais 7 % --- 
6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais do orden Thero-Brachypodietea 1 %  1 % 
7110* Turbeiras altas activas 1 % 1 % 
7140 Mires de Transición e tremendales 1 % --- 
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais termófilos 1 % 1 % 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica 1 % 1 % 
8230 Rochedos silíceos con vexetación pionera do Sedo-Sclerantihion o do Sedo albi-
Veronicion dillenii 

4 % 5 % 

8310 Covas non explotadas polo turismo 1 % 1 % 
91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salcion albae) 

1 % 1 % 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con  Quercus robur e  Quecus pyrenaica 4 % 1 % 
9260 Soutos. 1 % --- 
9330 Sobreirais 1 % --- 
9340 Aciñeirais 1 % --- 
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Descríbense a continuación os hábitats con cobertura no MVMC de Serra de Leboreiro e 
Cabreira. 

4.5.1. 3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion 

fluitantis e Callitricho-Batrachion. 

Cursos de auga de caudal oscilante e corrente pouco turbulenta presentes ao longo dos 
pisos bioclimáticos termotemperado a supratemperado inferior e mesomediterráneo. As 
oscilacións do caudal e as características físicas do leito fluvial condicionan os tipos de 
vexetación asociada.  

Trátase dun tipo de hábitat moi variable en canto ás características físicas do leito polo que 
discorre. Nas áreas de cabeceira dominan os leitos rochosos angostos con grandes pedras e 
bloques que, progresivamente, dan paso nos tramos medios, a leitos máis amplos nos que 
aparecen pequenas praias de cantos e coídos que forman mosaico con tramos máis pedregosos e 
áreas con rápidos coincidentes con afloramentos de rochas duras; nos tramos baixos dos ríos, o 
substrato tende a presentar unha maior proporción de elementos finos (gravas, areas e limos). 
Durante a estiaxe adoitan formarse pequenas charcas nas que se desenvolve unha vexetación 
flotante particular. En función das características comentadas, distribúense as diferentes 
comunidades vexetais asociadas.  

Nos tramos de cabeceira aparecen variantes pauciespecíficas do hábitat caracterizadas pola 
presenza de Fontinalis spp., que se ven substituídas, augas abaixo, por comunidades de 
helófitos enraizados (Ranunculus fluitans, Potamogeton natans, Glyceria fluitans) e de plantas 
flotantes (Lemna minor). Nas beiras que se ven descubertas de auga durante a estiaxe crece 
unha vexetación de grandes herbas enraizadas como Oenanthe crocata, Iris pseudacorus, 
Ranunculus repens, Sparganium erectum subsp. neglectum, Veronica beccabunga, Stellaria 
alsine, etc. 

4.5.2. 4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e 
Erica tetralix. 

Hábitat arbustivo desenvolvido sobre solos húmidos de tendencia turbosa e pH ácido en 
áreas chairas ou escasamente inclinadas. Debido á configuración do relevo galego e ós niveis de 
precipitación que se rexistran, está presente dende o nivel do mar ata o piso supratemperado. De 
xeito máis localizado e favorecido pola lenta fusión dos neveiros e asociado a áreas de 
sobreescavación glaciar, este tipo de hábitat tamén aparece representado no piso orotemperado.  

Trátase de queirogais de medio-baixo porte dominados por especies leñosas (Erica tetralix, 
Erica ciliaris, Erica mackaiana, Erica cinerea, Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Genista 
anglica, Genista berberidea, Genista micrantha, Myrica gale), entre as que adoitan estar 
presentes especies herbáceas como Juncus squarrosus, Potentilla erecta, Carex panicea, 
Carum verticillatum, etc.  

A composición florística das representacións galegas deste hábitat é moi variable. No norte 
de A Coruña e Lugo domina Erica mackaiana sobre o resto de ericáceas, mentres que nas áreas 
máis oceánicas de Pontevedra, fachada atlántica de A Coruña e partes baixas das provincias de 
Lugo e Ourense, Erica ciliaris é o taxón característico. Por último, nas áreas montañosas máis 
elevadas do oriente de Lugo e centro e este de Ourense, Erica tetralix domina claramente a 
fisionomía deste tipo de hábitat. Dentro dos territorios orotemperados este tipo de hábitat pode 
presentar algunhas especies típicas dos matos baixos de xenebreira, cervunais e turbeiras 
(Juniperus comunis subsp. alpina, Thymelaea coridifolia, Nardus stricta, Scirpus germanicus). 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC.02. Estudo de impacto ambiental       30 

4.5.3. 4030 Queirogais secos europeos. 

Matogueiras densas desenvolvidas sobre solos ben drenados formados a partir de materiais 
silíceos e, máis raramente, sobre solos calcarios descarbonatados. Distribúense pola totalidade 
de termotipos e ombrotipos representados en Galicia. 

As matogueiras incluídas neste tipo de hábitat presentan un aspecto e talla variable (0,5-3 
m) en función de variables climáticas e edáficas e do seu estadio dinámico. Na maior parte dos 
casos están dominados por especies leñosas das familias Ericaceae (Erica arborea, Erica 
australis, Erica cinerea, Erica scoparia, Erica umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia 
cantabrica, Vaccinium myrtillus) e Fabaceae (Cytisus commutatus, C. multiflorus, C. striatus, 
C. scoparius, Genista florida, G. falcata, Pterospartum tridentatum, Ulex europaeus, U. gallii, 
U. minor U. micranthus).  

As representacións pioneiras deste hábitat adoitan ter un porte máis achaparrado, cun 
menor número de especies e estar dominadas por Calluna vulgaris, Erica umbellata, Erica 
cinera e Pterospartum tridentatum, mentres que os queirogais de orla preforestal, situados 
sobre solos máis profundos, están dominados por Erica arborea e albergan especies esciófilas 
(Anemone nemorosa, Saxifraga spathularis, Luzula sylvatica subsp. henriquesii). Nas áreas 
eurosiberianas máis térmicas e no piso mesomediterráneo incorpóranse diversas especies 
termófilas a estas formacións (Cistus psilosepalus, Cistus salvifolius, Genista falcata, Erica 
scoparia). 

4.5.4. 6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais do orde Thero-Brachypodietea. 

Pasteiros pioneiros terofíticos desenvolvidos sobre solos areosos con escaso contido de 
materia orgánica, tanto silíceos como calcarios, distribuídos preferentemente polos niveis 
termo-mesomediterráneos e mesotemperados baixo ombroclimas subhúmidos e húmidos.  

Formacións abertas dominadas por especies anuais de composición florística moi variada 
en función de parámetros edáficos e bioclimáticos. Polo xeral este tipo de hábitat ocupa 
superficies de modestas dimensións (0,1-1 m2) intercaladas entre outros tipos de hábitats.  

As variantes silicícolas contan con especies como Filago minima, Aira praecox, Galium 
parisiense, Logfia minima, Sedum arenarium, etc. Nas calcarias adoitan dominar Saxifraga 
tridactylites, Hornungia petraea, Campanula erinus, Brachypodium distachyon, etc. 

4.5.5. 7110* Turbeiras altas activas  

Hábitats turbosos activos desenvolvidos sobre turba ácida (pH 3,5-4,5) que se localizan en 
áreas con dificultades de drenaxe (fondos de val, cubetas glaciares colmatadas, ladeiras 
asociadas a mananciais ou surxencias de auga, beiras de charcas permanentes, etc.). 
Distribúense principalmente polos pisos meso e supratemperado, con presenzas puntuais no 
termotemperado e orotemperado.  

Trátase de hábitats complexos constituídos por un número elevado de comunidades 
vexetais que presentan unha densa cobertura e nas que os cárices, gramíneas e brións 
representan a proporción maioritaria das especies presentes.  

Nas partes máis húmidas e pequenas depresións dominan os briófitos (Sphagnum sp.) entre 
os que se intercalan diversas especies vasculares higrófilas (Eriophorum angustifolium, Arnica 
montana, Viola palustris, Eleocharis multicaulis, Molinia caerulea, Parnassia palustris, 
Narthecium ossifragum, Carex sp. etc.), mentres que cara aos bordos enriquécense en especies 
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leñosas, como Calluna vulgaris, Erica mackaiana ou E. tetralix, Genista anglica, G. berberidea 
ou G. micrantha. 

4.5.6. 8130* Desprendementos mediterráneos occidentais termófilos 

Este hábitat comprende as comunidades vexetais desenvolvidas sobre calquera tipo de 
depósitos rochosos, móbiles ou estabilizados, sometidos ou non a procesos de crioturbación 
e/ou esvaramento, e con independencia da súa litoloxía (silícea, calcaria, básica, ultrabásica). 

Este hábitat aparece baixo a forma de depósitos de granulometría variable (1->100 cm.), 
máis ou menos extensos, situados ao pé de cantís rochosos ou en cumios montañosos elevados. 
Sobre eles crece unha vexetación moi pouco densa, cun escaso recubrimento briofítico e 
liquénico e unha flora vascular máis ou menos abundante en función do tamaño dos fragmentos 
rochosos e o grao de estabilización do substrato.  

Sobre materiais silíceos móbiles do piso orotemperado aparecen individuos dispersos de 
Silene foetida subsp. gayana, Linaria glabrescens, Cryptogramma crispa, etc.; conforme se 
produce a súa estabilización fanse máis frecuentes especies como Rumex suffruticosus, 
Dryopteris oreades, Phyteuma hemisphaericum, Meum athamanthicum ou Vaccinium myrtillus. 
Dentro dos pisos mesotemperado inferior e mesomediterráneo, intégranse neste hábitat Rumex 
induratus e Trisetum hispidum. Nos depósitos de orixe calcaria, as especies máis características 
son Arenaria grandiflora subsp. incrassata, Saxifraga trifurcata, Asplenium trichomanes, 
Asplenium ruta-muraria, Ceterach officinarum, etc. Por último, nas gleras de materiais básicos 
e ultrabásicos (Serra da Capelada) aparecen plantas características como Rumex gallaecicus ou 
Linaria aguillonensis. 

4.5.7. 8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica. 

Afloramentos rochosos silíceos de elevada pendente que sustentan unha vexetación pouco 
densa ancorada ás fisuras e pequenas repisas do substrato.  

Trátase dun tipo de hábitat caracterizado fisionomicamente polo dominio da rocha núa, con 
vexetación vascular moi escasa nas áreas máis verticais, situación na que dominan brións e 
liques, enriquecéndose progresivamente en plantas vasculares conforme se reduce a pendente 
de terreo.  

A amplitude de condicións ecolóxicas baixo as que se desenvolve este tipo de hábitat xera 
unha alta variabilidade florística. 

4.5.8. 8230 Rochedos silíceos con vexetación pionera do Sedo-Sclerantihion o da Sedo 

albi-Veronicion dillenii 

Rochedos silíceos de inclinación variable colonizados por comunidades vivaces pouco 
densas de baixa talla e cobertura laxa que se desenvolven sobre gretas e solos esqueléticos de 
poucos centímetros de espesor.  

Formacións herbáceas pouco densas e de baixa talla dominadas por plantas graminoides 
(Dianthus langeanus, Festuca spp., Avenula sulcata, etc.) e crasuláceas (Sedum anglicum 
subsp. pyrenaicum, Sedum brevifolium) xunto a algúns brións e liques. 

A pesar de que as especiais condicións ambientais que caracterizan a este tipo de hábitat 
non favorecen a integración dun número grande de especies vexetais nas comunidades que 
alberga, pódese establecer un gradiente de termicidade asociado á altitude. Isto tradúcese na 
presenza nas áreas baixas de determinadas especies termófilas (Davallia canariensis, 
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Annogramma leptophylla) que desaparecen ao ascender en altitude; no extremo oposto atópanse 
algunhas especies orófilas (Agrostis durieui, Armeria durieui, Dianthus langeanus, Saxifraga 
pentadactylites, etc.) frecuentes en áreas elevadas do interior. 

4.5.9. 8310 Covas non explotadas polo turismo. 

Sistemas de grutas e condutos acuáticos cársticos, non aproveitados turísticamente, e 
cavidades naturais noutros tipos litolóxicos (cuarcitas, diques de cuarzo, etc.). As condicións 
ecolóxicas das entradas varían coas diferentes localidades, condicionando en boa medida o tipo 
de fauna (mamíferos, aves, invertebrados) e flora que nelas se desenvolve.  

As entradas das grutas e sistemas de covas presentan unha fisionomía moi variada, dende 
gretas de escasa anchura ata "pórticos" naturais de grande tamaño (varios metros).  

Dentro desta categoría inclúese unha ampla gama de ambientes ecolóxicos que van dende 
grandes sistemas subterráneos, polo xeral desenvolvidos sobre litoloxías carbonatadas, ata 
abrigos rochosos de morfoloxía variada formados sobre litoloxías diversas (cuarcitas, diques de 
cuarzo, lousas, bolos graníticos, etc.). Seguindo a Recomendación 36/1992 Consello de Europa 
relativa á Conservación da Vida Salvaxe e dos Hábitats Subterráneos, dentro deste tipo de 
hábitat incluiríanse os denominados como "ecosistemas subterráneos" sempre e cando 
cumprisen algún dos seguintes criterios: albergar especies adaptadas á vida subterránea, 
albergar poboacións de especies sucesorias, vulnerables, endémicas ou raras de interese para a 
conservación ou constituír hábitats orixinais ou de interese científico 

4.5.10. 91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salcion albae). 

Bosques riparios instalados sobre ribeiras fluviais máis ou menos estables, sometidos a 
inundacións durante a época invernal, pero ben drenados durante o verán. Tamén se inclúen 
bosques desenvolvidos en meandros semiabandonados que crecen sobre solos limosos ricos en 
materia orgánica. En conxunto, esténdense dende os territorios mesomediterráneaos e 
mesotemperados ata o piso supratemperado inferior, con penetracións máis puntuais, seguindo 
as principais canles, no piso supratemperado superior. 

Estes bosques poden adoptar fisionomías distintas segundo as características dinámicas e 
edáficas das ribeiras e o piso bioclimático no que aparezan. Nas áreas baixas, e asociados aos 
ríos de maior caudal, aparecen en forma de amenedos (Alnus glutinosa), nos que se intercalan 
freixos (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), abeleiras (Corylus avellana), pradairos 
(Acer pseudoplatanus), chopos (Populus nigra) e salgueiros (Salix atrocinerea, Salix fragilis, 
Salix salviifolia). Cara aos cursos medios, sobre ribeiras máis inestables e con predominio de 
pedras e bloques rochosos, adoptan a forma de freixidos de Fraxinus excelsior con abundantes 
abeleiras, salgueiros (Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix caprea), e máis esporadicamente 
pradairos (Acer pseudoplatanus), faias (Fagus sylvatica), carballos (Quercus robur, Q. 
petraea), olmos de montaña (Ulmus glabra) e exemplares de cerdeira de Sta. Lucía (Prunus 
padus). Por último, nos tramos iniciais dos cursos fluviais adoptan a forma de abeledos-
salgueirais riparios. Nas cabeceiras de moitos ríos das Serras Setentrionais e parte noroeste da 
cunca alta do Río Miño estes bosques están dominados pólo bidueiro (Betula pubescens). No 
caso dos bosques asociados a meandros abandonados, dominan os ameneiros e salgueiros (Salix 
atrocinerea, S. salviifolia). 

Nos amenedos riparios son frecuentes no sotobosque pequenas árbores, como Crataegus 
monogyna, Sambucus nigra ou Prunus spinosa, e plantas herbáceas como Filipendula ulmaria, 
Carex acuta subsp. reuteriana, Brachypodium sylvaticum ou Hedera hibernica. Nos freixidos 
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acompañan ás especies comentadas con anterioridade, Primula acaulis, Luzula sylvatica subsp. 
henriquesii, Euphorbia dulcis, Festuca gigantea ou Milium efussum. Nos abeledos-salgueirais 
adoitan aparecer plantas megaforbias típicas de herbazais higrófilos de óptimo supra e 
orotemperado, como Adenostyles alliariae subsp. hybrida, Allium vistorialis, Aconitum 
neapolitanum, Chaerophyllum hirsutum, Veratrum album e Valeriana pyrenaica. Nos 
amenedos de tendencia lamacenta, a presenza de augas estancadas durante o verán permite a 
aparición no seu sotobosque de especies como Glyceria spp., Iris pseudacorus, Lycopus 
europaeus, Sparganium erectum subsp. neglectum ou Typha latifolia. 

4.5.11. 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

Bosques dominados por quercíneas caducifolio-marcescentes (Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus petraea) desenvolvidos maioritariamente sobre solos pobres en 
nutrientes dentro dos pisos termotemperado mesotemperado e supratemperado inferior, en 
ombroclimas subhúmidos a hiperhúmidos.  

Bosques densos, a miúdo con certo carácter heliófilo, nos que se adoita dar a coexistencia 
de carballos (Quercus robur, Q. petraea) e o rebolo (Quercus pyrenaica), polo xeral con Pyrus 
cordata, Frangula alnus e Erica arborea nun nivel inferior, e diversas especies nemorais 
relativamente tolerantes á luz, como Melampyrum pratense, Holcus mollis, Linaria 
triornithophora, Omphalodes nitida, Stellaria holostea, Teucrium scorodonia, Vaccinium 
myrtillus, Lonicera periclymenum ou Clinopodium vulgare.  

Nas vertentes supratemperadas solleiras Quercus pyrenaica e Quercus x rosacea tenden a 
ser practicamente exclusivos, mentres que Quercus petraea, xunto a plantas herbáceas 
esciófilas (Luzula henriquesii, Deschampsia flexuosa, Poa chaixii, Poa nemoralis, Blechnum 
spicant, Dryopteris dilata, Saxifraga spathularis, etc.) fanse máis abundantes (ás veces 
dominantes) nas avesedas por enriba dos 900 m. Os contactos que se establecen con diversos 
tipos de hábitats arborados (faiais, bosques mixtos de barrancos, etc.) favorecen a presenza 
doutras especies arbóreas (Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus 
avium, Ilex aquifolium, etc). Nas áreas baixas (termotipos termotemperado e mesotemperado 
inferior) Quercus robur domina nestes bosques, que se enriquecen con especies termófilas 
como Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Arbutus unedo, Genista falcata ou Ulex europaeus. 

4.6. Vexetación. 

4.6.1. Vexetación potencial. 

Segundo a clasificación bioxeográfica de Rivas-Martínez (2005), o territorio estudado se 
inclúe en: 

Reino Holártico 
 Rexión Mediterránea 
  Subrexión Mediterránea occidental 
   Provincia Mediterráneaibericaoccidental 
    Subprovincia Carpetano-Leonesa 
     Sector Berciano-Sanabriense 
       Distrito Berciano 

Seguindo a metodoloxía bioxeográfica de Rivas-Martínez e a bioclimática de Montero de 
Burgos, atopámonos coa serie potencial de vexetación que se describe a continuación, a cal está 
encabezada e denominada coa especie arbórea dominante no ecosistema vexetal maduro ou 
clímax, de vocación boscosa. 
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REXIÓN MEDITERRÁNEA 

Piso Mesomediterraneo horizonte inferior de invernos temperados e de ombroclima 
húmido. 

Series mesomediterráneas dos rebolares e caxigais. 

18h) Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola húmido-hiperhúmida do 
carballo rebola (Quercus pyrenaica). Arbuto unedonis-Querceto pyrenaica esigmetum.  

A serie mesomediterránea luso-extremadurense húmido-hiperhúmida do carballo rebola 
(Quercus pyrenaica) corresponde na súa etapa madura ou clímax a un bosque denso de 
carballos rebola, que pode albergar, en ocasións, tamén caxigos portugueses (Quercus faginea 
subsp. broteroi) ou híbridos entre ambos (Quercus x neomairei), así como sobreiras ou 
aciñeiras (18h: Arbuto-Quercetum pyrenaicae). Áchase distribuída polas serras e chairas de 
ombroclima subhúmido superior, húmido e hiperhúmido, da provincia corolóxica luso-
extremadurense. 

A etapa madura do ecosistema se desenvolve sobre solos silíceos profundos con mull, así 
como tamén o érbedo que o substitúe ou bordea (Phillyreo-Arbutetum). Coa degradación e 
acidificación do solo aparecen os queirogais con xaras (Ericíonumbellatae), que tenden a 
podsolizar o solo. 

A vocación do territorio é forestal e gandeira, aínda que a agricultura xa pode ser unha boa 
alternativa. 

Bioindicadores: Quercus pyrenaica, Arbutus unedo, Daphne gnidium, Viburnum tinus, 
Erica arborea, Erica umbellata, Polygala microphylla, Avenula sulcata, Linaria 
triornithophora, Cistus populifolius, etcétera. 

Etapas de regresión e bioindicadores 

Rebolares e Caxigueiras Mesomediterráneos, serie 18h 
Nome da serie 18h. Extremadurense da rebola 
Árbol dominante Quercus pyrenaica 
Nome fitosociolóxico Arbuto-Querceto pyrenaica esigmetum 

I. Bosque 

Quercus pyrenaica 
Arbutus unedo 
Daphne gnidium 
Teucrium scorodonia 

II. Matogueira densa 

Arbutus unedo 
Viburnum tinus 
Erica arborea 
Rubus ulmifolius 

III. Matogueira degradada 

Erica umbellata 
Polygala microphylla 
Halimiumo cymoides 
Cistus psilosepalus 

IV. Pasteiros 
Avenula sulcata 
Agrostis castellana 
Stipa gigantea 
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4.6.2. Vexetación actual. 

As formacións mais características da matogueira que aparecen na área de estudo son: 

• Queirogais: Formados por especies do xénero Erica, como E. arborea, E. cinerea, E. 
umbellata, E. aragonensis, E. Ciliaris y además Callunavulgaris. Aparecen distribuídos por 
todo o monte, xeralmente mesturados na maior proporción con carqueixa (Chamaespartium 
tridentatum) e en menor proporción con Halimium sp. e Daboecia cantabrica. Estes 
queirogais ten unha fisionomía variada dependendo da clase do terreo que ocupen. 
Ecoloxicamente supoñen o último nivel leñoso da degradación dos carballais. 

• Carqueixais: Formados pola carqueixa (Chamaespartium tridentatum), adoita aparecer 
asociados a Erica sp e a Halimium sp. en menor medida. 

• Folgueiras: Formacións características de Pteridium aquilinum que adoita aparecer en 
zonas de valgada, proximidade de arroios e naquelas con solos húmidos e profundos. Soen 
compartir biótopo con outras especies como Rubus sp. e outros fentos. 

• Toxais: Formacións de matogueira heliófila nas que predomina o toxo (Ulex sp.). 
Aparece en forma escasa, xeralmente nas cotas mais baixas. Xunto co toxo adoita aparecer 
especies das outras formacións xa vistas, especialmente queiroas. 

• Silveiros: Formación composta por especies do xénero Rubus. Aparecen distribuídas 
con maior ou menor abundancia baixo a cuberta do piñeiral adulto. Tamén as atopamos con 
Pteridium aquilinum nas zonas mais húmidas do monte como arroios e valgadas, ademais 
tamén é frecuente atopalas nos claros e terrapléns de pistas e camiños. 

• Xesteiras: Son formacións de elevado porte, integradas por Cytisus striatus, Cytisus 
scoparius e Cytisus multiflorus principalmente, xunto con algunha Genista sp. Se poden 
encontrar ben en orlas ao redor das formacións boscosas, ou ben constituíndo a primeira etapa 
de degradación dos mesmos. 

Outras especies que non presentan formacións por si mesmas, pero que aparecen 
integrando as anteriores son: 

• Halimium sp.: matogueira heliófila que encontrase acompañando a queirogais e 
carqueixais. 

• Cistus sp.: matogueira heliófila de escaso tamaño. Se distribúe en forma puntual por 
todo o monte. 

4.7. Fauna. 

O Catalogo Galego de Especies Ameazadas (CGEA) aprobado mediante o Decreto 
88/2007 do 18 de abril, incluía 192 especies de flora e fauna silvestre. Posteriormente foi 
modificado polo Decreto 167/2011 ampliando o numero de especies ameazadas a 199 taxons 
catalogados nas categorías de En Perigo de Extinción (74 taxons) e Vulnerable (126 taxons). 

No Anexo III do CGEA regúlase o emprego ou recolección de especies ou subespecies de 
flora ou fauna, para un aproveitamento discreto e sostible, sempre e cando se garanta que este 
aproveitamento non afecta ás poboacións naturais das devanditas especies. 

A catalogación dunha especie como en perigo de extinción implicará a elaboración dun 
plan de recuperación ou de conservación, segundo nos atopemos ante unha especie en perigo de 
extinción ou vulnerable. O fin destes plans é garantir a conservación da especie que vive en 
estado silvestre no territorio da comunidade autónoma, dos seus hábitats e establecer medidas 
axeitadas que permitan preservar, manter e restablecer as súas poboacións naturais facéndoas 
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viables. Esta categoría está reservada para aquelas especies cuxa supervivencia é pouco 
probable se os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. 

No visor da Xunta de Galicia de Conservación da Natureza para a zona na que 
efectuaranse os traballos da Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira 
atopámonos na área de distribución potencial do Emys orbicularis, especie incluída dentro do 
nomeado catálogo. As áreas de actuación no presentan na actualidade as condicións mais 
adecuadas para o seu desenvolvemento polo que nos traballos de campo non foi detectada a 
presenza de ningún exemplar desta especie. 

A superficie do MVMC, como tense dito anteriormente, está dentro dunha Zona de 
Especial Protección das Aves (ZEPA), atopándose do mesmo xeito, o Parque Natural “Baixa 
Limia - Serra do Xurés” no territorio declarado como árera prioritaria de reprodución, de 
alimentación, de dispersión e de concentración del Aquila chrysaetos (Aguila Real), catalogada 
en perigo de extinción e na zona de posible nidificación de Cyrcus cyaneus (Aguilucho pálido) 
e Cyrcus pygargus (Aguilucho cenizo), catalogados como vulnerables, polo que hai que telo en 
conta na planificación da execución dos traballos para evitar as perturbacións dos seus ciclos 
biolóxicos. 

Se ben atópase o MVMC dentro da zona 1 recollida no DECRETO 297/2008, de 30 de 
decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia. Esta é a zona prioritaria á 
hora de aplicar e fomentar as medidas de prevención dos danos producidos polo lobo. A 
Administración poderá realizar nesta zona unha planificación para controlar a poboación do 
lobo, despois dunha avaliación técnica dos danos sobre a manda gandeira, da adopción de 
medidas preventivas, do grao de conflitividade social e do estado poboacional do lobo, que 
deberá ser obxecto de seguimento. Se poderán realizar ademais controles puntuais non previstos 
na planificación a solicitude das persoas afectadas polos ataques do lobo, no caso de danos 
recorrentes e tendo en conta os criterios establecidos a tal fin. 

As principais especies presentes na zona son as especies cinexéticas seguintes: 

• Perdiz vermella (Alectoris rufa): Encontrase distribuída por toda a comarca excepto nas 
zonas con moita cobertura arbórea. A perdiz soporta unha forte presión cinexética. 

• Xabaril (Sus scrofa): Esta especie de caza maior se encontra en gran variedade de 
hábitats, o que unido a súa gran mobilidade fai que poida constatarse súa presenza en toda a 
zona. 

• Corzo (Capreolus capreolus): Esta especie experimentou unha gran expansión nos 
últimos anos, debido á diminución do número de exemplares da caza menor. O seu hábitat 
ideal vén dado por formacións boscosas nas que refuxiarse con zonas mais claras de pasteiros 
no seu interior ou bordo. 

• Coello (Oryctolagus cuniculus): Se refuxia principalmente nas zonas con vexetación 
densa sobre todo nos tramos superiores dos vales e nas áreas dos bosques caducifolios, 
evitando as zonas poboadas. Poden encontrarse na maior parte das áreas que reúnen as 
características anteriores, con densidades mais ben baixas. 

4.8. Paisaxe. 

A paisaxe actual é o resultado da combinación sistémica dun conxunto de elementos 
animados e inanimados que non fan só referencia ás dinámicas natural e antrópica presentes, 
senón que manifestan os resultados de procesos naturais e interaccións entre o home e o medio 
físico, ás veces, fai centos, miles ou millóns de anos, e outras aínda en evolución. Os elementos 
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que non pertencen a sistemas activos son os chamados elementos herdados da paisaxe e forman 
parte importante dela. 

Os procesos xeolóxicos da era terciaria e o glaciarismo cuaternario, a evolución 
prehistórica da vexetación, o fenómeno megalítico, etc., son pegadas ca paisaxe actual herdou 
de épocas pasadas. As actividades agrícolas e pecuarias, os cambios nos usos do solo, os 
sistemas de cerre de leiras e os novos usos forestais, entre outros moitos, son factores que 
aportan feitos do pasado próximo, pero que seguen xerando cambios visibles no presente. A 
paisaxe da zona de estudo é, pois, unha amalgama ou mosaico que representa a combinación de 
antigos procesos prehistóricos e outros que son froito da evolución da sociedade agraria galega 
e o seu actual paradigma económico. Neles ten un gran peso a pegada humana sobre o 
territorio, especialmente no que se refire á evolución e actual sistema de usos do solo. 

A paisaxe que podemos ver no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira é un mosaico de 
pequenas plantacións forestais, pasteiros, matogueiras, afloramentos rochosos e nas vagadas 
zonas con masas arbóreas autóctonas. 

4.9. Elementos do patrimonio cultural 

Na superficie de actuación atópanse os seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio 
Cultural: 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 
GA32041002 Outeiro das Mos 577424 4656784 
GA32041003 Mamoa nº1 do Outeiro das Mos 577408 4656538 
GA32041004 Mamoa nº 2 do Outeiro das Mos 577412 4656473 
GA32041005 Mamoa nº 1 da Serra das Motas. 578068 4656032 

GA32041006 Mamoa nº 2 da Serra das Motas 577734 4655964 
GA32041007 Mamoa nº 3 da Serra das Motas 577739 4655924 
GA32041008 Mamoa nº 4 da Serra das Motas 577554 4655991 
GA32041009 Mamoa nº 5 da Serra das Motas 577486 4655947 
GA32041010 Mamoa nº 6 da Serra das Motas 576798 4655501 
GA32041011 Mamoa nº 7 da Serra das Motas 576319 4655150 
GA32041012 Mamoa nº 8 da Serra das Motas 576230 4654982 
GA32041013 Mamoa nº 9 da Serra das Motas 575967 4655255 

GA32041014 
Mamoa nº 10 da Serra das Motas/Cabeza da 
Meda 

575764 4655185 

GA32041015 Mamoa nº 1 da Gramma do Corno Dourado 576032 4654452 
GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 
GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

4.10. Socioeconomía 

Lobeira ten un total de 1.010 habitantes en 2018 segundo o INE, o que representa un 
0,26% do total da poboación da provincia de Ourense e o 0,03% dos habitantes totais de 
Galicia.  

POBOACION E DENSIDADE 
 Habitantes Superficie km2 Densidade hab/km2 

Lobeiras 1.010 68,2 14,81 
Ourense 309.102 7.273 42,5 
Galicia 2.699.299 29.575 91 
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O concello de Lobeira está composto de 7 parroquias, que pertencen ao Concello na súa 
totalidade e outra, Santa Comba da que 
Fradalvite), pertencendo os demais ao Concello de Bande.

A súa superficie de é de 68,2 km
0,93% da provincia de Ourense .

No que se refire a súa densidade poboac
baixo da provincia (42,5 hab/km
e da Unión Europea. (116 hab/km
excepción con respecto a outros municipios da contorna rural.

A poboación en Lobeira, do mesmo xeito que a maioría dos municipios galegos decrece e 
débese, en parte, ao importante descenso da natalidade e doutra banda a emigración cara a 
grandes núcleos urbanos. 

Na distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 
45,65% entre 18-65 anos e un 51,08% formada por maiores de 65 anos. Isto demostra a 
tendencia ao envellecemento da poboación, onde a terceira idade cuadriplica á poboación mái
nova. 

O estudo da densidade de poboación pon de manifesto que o núcleo onde se concentra a 
maior parte da mesma é na parroquia de 
de Cabaleiros, aínda que hai que ter en conta que tamén é a parroquia con menor número de 
pobos 

Debido ao clima e a peculiar configuración do
sector gandeiro deberían ser o 
gandeiro está infrautilizado. 

Na zona destacan as masas forestais de 
repoboacións feitas, e tamén masas de frondosas nas vagadas e z

Os pasteiros e montes rasos existentes que se aproveitan co sistema de pastoreo tradicional, 
sen outro tratamento cás queimas periódicas para aproveitar os pastos de primavera, o que fai 
que estes terreos soporten moita menos carga gande
explotación racional, ademais dos danos ecolóxicos que tales prácticas ocasionan.
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O concello de Lobeira está composto de 7 parroquias, que pertencen ao Concello na súa 
totalidade e outra, Santa Comba da que sómente pertencen a Lobeira dous pobos (Chaus e 
Fradalvite), pertencendo os demais ao Concello de Bande. 

A súa superficie de é de 68,2 km2, que supón o 0,23% do total da superficie galega e o 
0,93% da provincia de Ourense . 

No que se refire a súa densidade poboacional é de 14,81  hab/km2, media que está moi por 
baixo da provincia (42,5 hab/km2),da comunidade (91 hab/km2), da media do país (92 hab/km
e da Unión Europea. (116 hab/km2), esta porcentaxe inferior a todas as medias non supón unha 

o a outros municipios da contorna rural. 

A poboación en Lobeira, do mesmo xeito que a maioría dos municipios galegos decrece e 
débese, en parte, ao importante descenso da natalidade e doutra banda a emigración cara a 

distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 
65 anos e un 51,08% formada por maiores de 65 anos. Isto demostra a 

tendencia ao envellecemento da poboación, onde a terceira idade cuadriplica á poboación mái

  

 HOMES MULLERES

0 - 18 12 21 

18-30 45 37 

30-65 216 163 

65+ 223 293 

O estudo da densidade de poboación pon de manifesto que o núcleo onde se concentra a 
maior parte da mesma é na parroquia de San Vicente, e o núcleo máis despoboado é a parroquia 
de Cabaleiros, aínda que hai que ter en conta que tamén é a parroquia con menor número de 

e a peculiar configuración do terreo da zona, o sector forestal, 
 motor da economía do municipio, pero ao 

Na zona destacan as masas forestais de Pinus pinaster e Pinus sylvestris
repoboacións feitas, e tamén masas de frondosas nas vagadas e zonas máis húmidas

Os pasteiros e montes rasos existentes que se aproveitan co sistema de pastoreo tradicional, 
sen outro tratamento cás queimas periódicas para aproveitar os pastos de primavera, o que fai 
que estes terreos soporten moita menos carga gandeira da que poderían manter con unha 
explotación racional, ademais dos danos ecolóxicos que tales prácticas ocasionan.
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O concello de Lobeira está composto de 7 parroquias, que pertencen ao Concello na súa 
pertencen a Lobeira dous pobos (Chaus e 

, que supón o 0,23% do total da superficie galega e o 

, media que está moi por 
), da media do país (92 hab/km2) 

), esta porcentaxe inferior a todas as medias non supón unha 

A poboación en Lobeira, do mesmo xeito que a maioría dos municipios galegos decrece e 
débese, en parte, ao importante descenso da natalidade e doutra banda a emigración cara a 

distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 
65 anos e un 51,08% formada por maiores de 65 anos. Isto demostra a 

tendencia ao envellecemento da poboación, onde a terceira idade cuadriplica á poboación máis 

MULLERES TOTAIS % 

33 3,27 

82 8,13 

379 37,52 

516 51,08 

O estudo da densidade de poboación pon de manifesto que o núcleo onde se concentra a 
San Vicente, e o núcleo máis despoboado é a parroquia 

de Cabaleiros, aínda que hai que ter en conta que tamén é a parroquia con menor número de 

sector forestal, xunto co 
 igual que o sector 

Pinus pinaster e Pinus sylvestris procedentes das 
húmidas. 

Os pasteiros e montes rasos existentes que se aproveitan co sistema de pastoreo tradicional, 
sen outro tratamento cás queimas periódicas para aproveitar os pastos de primavera, o que fai 

ira da que poderían manter con unha 
explotación racional, ademais dos danos ecolóxicos que tales prácticas ocasionan. 
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5. Identificación, caracterización e valoración de impactos  

5.1. Metodoloxía  

A identificación e valoración dos impactos deriva da interacción entre os elementos do 
inventario ambiental e as accións do proxecto susceptibles de xerar impactos.  

No presente estudo de impacto ambiental utilizouse o método das matrices causa-efecto, 
derivada da matriz de Lepold, que consiste nunha táboa de dobre entrada na que as filas son as 
accións impactantes do proxecto e as columnas os factores do medio ou elementos 
medioambientalmente susceptibles de sufrir impactos.  

O obxectivo desta etapa do estudio é avaliar a natureza e magnitude dos impactos 
orixinados polo proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira 
- Ourense), co fin de aplicar as medidas oportunas para minimizar os posibles impactos 
negativos que poida exercer sobre os factores do medio.  

O proceso de diagnóstico dos impactos xerados pola actividade sobre o medio ambiente 
divídese en dúas etapas:  

• 1ª. Identificación de impactos: mediante o cruce das acciones do proxecto identificadas 
como susceptibles de xerar efectos e dos factores ambientais receptores dos mesmos.  

• 2ª. Valoración dos impactos: magnitude e tipoloxía dos diferentes impactos previstos 
sobre os diferentes factores do medio.  

A caracterización e identificación dos efectos ambientais realizase mediante a utilización 
dos criterios de definición establecidos na lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental e súas modificacións pola lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se 
modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que 
regulase o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.  

No presente caso consistirá fundamentalmente na comparación da situación actual fronte 
unha situación futura con medidas correctoras. As definicións e claves a ter en conta para 
realizar a caracterización e valoración dos impactos son as seguintes:  

• FASE: Momento no que principalmente se producen os impactos.  

• I: Formulación. 

• II: Execución do proxecto de repoboación. 

• III: Explotación.  

• SIGNO: Carácter o sentido do impacto sobre o factor ambiental.  
• INTENSIDADE (I): Grao de incidencia da acción sobre o factor, no ámbito específico 

que actúa.  
• ÁMBITO (A): Área de influencia teórica do impacto en relación co entorno do proxecto 

(% del área, respecto ao entorno, no que manifestase o efecto).  
• PERSISTENCIA (P): Tempo que supostamente permanecería o efecto desde súa 

aparición e a partir do cal o factor afectado volvería as condicións iniciais, por acción natural o 
por aplicación de medidas correctoras.  

• REVERSIBILIDADE (R): Posibilidade de reconstrución do factor afectado, por medios 
naturais, cando a acción deixa de actuar.  
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• RECUPERABILIDAD (MC): Posibilidade de que o factor afectado volva as condicións 
iniciais, mediante a aparición de medidas correctoras. 

Os valores asignados aos atributos para a obtención da importancia son os seguintes:  

Atributos Grao Valor 

SIGNO 
Positivo + 

Negativo - 

INTENSIDADE (I) 

Grao Baixo 0 

Grao Media 1 

Grao Alto 2 

Grao Moi Alto 3 

Grao Total 4 

ÁMBITO (A) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Total 3 

PERSISTENCIA (P) 

Fugaz (< 6 meses) 1 

Temporal (6-12 meses) 2 

Permanente (> 1 ano) 3 

REVERSIBILIDADE (R) 

Corto prazo (< 6 meses) 1 

Medio prazo (6-12 meses) 2 

Largo prazo (> 1 ano) 3 

Irreversible 4 

POSIBILIDADE DE APLICAR MEDIDAS 

COMPENSATORIAS (MC) 

Pódense aplicar SI 

Non pódense aplicar NO 

De xeito que a valoración cuantitativa pódese calcular mediante a relación: 

V = 3 x I + 2 x A + P + R 

A fórmula empregada responde ao modelo xeral proposto por Gómez Orea, de ampla 
aplicación en proxectos pertencentes ao ámbito agrario. Este modelo foi sometido a lixeiras 
modificacións para adaptalo á natureza do proceso de repoboación e proporcionar unha 
aplicación flexible, tal como recomenda o mesmo autor. 

A correspondencia entre valoración cuantitativa (V1) e cualitativa (V2) é a seguinte: 

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

V1 V2 V1 V2 

0 - 7 Mínimo 0-7 Mínimo 

7 - 12 Compatible 7-12 Lixeiro 

12 - 18 Moderado 12-18 Moderado 

18 - 23 Severo >18 Notable 

> 23 Crítico   

A continuación defínense os tipos de impactos ambientais, tal e como aparecen na Lei  
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental: 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuxa recuperación es inmediata tras o cese da 
actividade, e non precisa medidas preventivas o correctoras. 
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• Impacto ambiental moderado: Aquel cuxa recuperación non precisa medidas 
preventivas o correctoras intensivas, e no que a consecución das condicións ambientais iniciais 
require certo tempo. 

• Impacto ambiental severo: Aquel no que a recuperación das condicións do medio esixe 
medidas preventivas ou correctoras, e no que, aínda con esas medidas, aquela recuperación 
precisa dun período de tempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: aquel cuxa magnitude é superior ao limiar aceptable. 
Prodúcese unha perda permanente da calidade das condicións ambientais sen posible 
recuperación, incluso coa adopción de medidas protectoras ou correctoras. 

5.2. Identificación das accións que causan impactos ao longo da repoboación. 

Unha vez que se conta co inventario ambiental, e xa definidas as unidades de sínteses, 
procede elaborar unha matriz de impactos. Previamente identifícanse para cada unha das fases 
do proxecto as principais accións susceptibles de xerar un efecto impactante sobre o medio. 

PRINCIPAIS ACCIÓNS DERIVADAS DO PROXECTO DE REPOBOACIÓN 
FASES ELEMENTOS PRINCIPAIS ACCIONS 

FASE 1 Formulación Elaboración de proxectos 
Inventario e toma de datos. 
Deseño e estudo alternativas. 

FASE 2 Execución 

Repoboación forestal  

Instalacións provisionais. 
Transito de maquinaria e persoal. 
Roza puntual mecanizada con retroaraña  
Roza mecanizada con tractor 
Apertura mecanizada de burato con bulldózer 
Apertura de burato con retroaraña 
Adquisición da planta 
Recepción, coidado, e distribución da planta 
Plantación 
Entutelado e protección. 

Infraestrutura de defensa contra incendios 
Roza mecanizada con tractor 
Decapado con bulldózer 

FASE 3 Explotación Mantemento da plantación 

Roza manual 

Adquisición da planta 
Recepción, coidado, e distribución da planta 
Plantación 

Roza manual / Roza mecanizada con tractor 
Decapado con bulldózer 

Na matriz de impactos non se consideraran, inicialmente, os efectos das medidas 
correctoras ou compensatorias, xa que estas serán propostas a posteriori como accións 
minimizadoras dos impactos previamente detectados. 

5.3. Valoración dos impactos ambientais do proxecto de repoboación 

Unha vez identificadas as principais accións do proxecto de repoboación a continuación 
mostramos para cada fase do proxecto a valoración dos seus efectos principais no medio. 
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5.3.1. Fase I. Formulación 

Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

1 

Inventario e toma de datos 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Deseño de alternativas 

Atmosfera Redución CO2 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Auga 
Alteración de leitos e liñas de drenaxe 3 2 3 4   + 20 (+20) Notable 

Escorrentia superficial 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Calidade das augas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Flora 
Perda vexetación autóctona 2 3 3 4   + 19 (+19) Notable 

Perda biodiversidade 2 3 3 4   + 19 (+19) Notable 

Fauna Perda biodiversidade 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Hábitats Alteración dos Hábitats 2 3 3 4   + 19 (+19) Notable 

Paisaxe Alteración releve 2 3 3 4   + 19 (+19) Notable 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Nesta fase de Formulación os principais impactos causados polas acción a realizar no proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de 
Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) son de signo positivo (+) e con un carácter de moderado a notable, salvo o impacto que o inventario e 
toma de datos ten no desprazamento da fauna que esta acción ten un signo negativo (-) se ben o seu carácter é mínimo. 

Habendo nesta fase só un impacto negativo e de carácter mínimo e 15 impactos positivos, deles 6 moderados e 9 notables, estimase que 
non existe impactos que impidan directamente afrontar o proxecto, os efectos mais positivos recaen na redución do CO2 na atmosfera. 

  



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC.02. Estudo de impacto ambiental              43 

5.3.2. Fase II. Execución 

Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

2 

Instalacións provisionais 

atmosfera 

Ruído 2 2 2 1   - 13 (-13) Moderado 

Po 2 1 2 2   - 12 (-12) Compatible 

Emisión de gases 0 1 2 2   - 6 (-6) Mínimo 
Redución CO2 2 1 2 2   - 12 (-12) Compatible 

Solo 
Compactación  3 1 2 2   - 15 (-15) Moderado 

Erosión e arrastre de materiais 1 1 2 2   - 9 (-9) Compatible 

Auga 
Alteración leitos e liñas de drenaxe 0 1 2 2   - 6 (-6) Mínimo 

Escorrentía superficial 0 1 2 2   - 6 (-6) Mínimo 

Paisaxe Cambios do uso do solo 1 1 2 2   - 9 (-9) Compatible 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+ 16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+ 16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+ 16) Moderado 

Transito de maquinaria e persoal 

atmosfera 

Ruído 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emisión de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Redución CO2 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Erosión e arrastre de materiais 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Auga 

Contaminación por vertidos 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Alteración da capa freática 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Alteración leitos e liñas de drenaxe 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Escorrentía superficial 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Calidade das augas 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Fauna Desprazamento da fauna 1 2 1 1   - 9 (-9) Compatible 

hábitats Alteración dos hábitats 1 2 1 1   - 9 (-9) Compatible 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC.02. Estudo de impacto ambiental              44 

Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Accións previas sobre a cuberta vexetal 

Roza puntual mecanizada con 
retroaraña 

atmosfera 

Ruído 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Po 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Emisión de gases 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Redución CO2 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Solo 
Compactación  3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Erosión e arrastre de materiais 3 1 2 1   - 14 (-14) Moderado 

Auga 

Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 

Escorrentía superficial 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 

Calidade das augas 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

hábitats Alteración dos hábitats 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Roza mecanizada con tractor 

atmosfera 

Ruído 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 
Po 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 

Emisión de gases 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 
Redución CO2 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 

Solo 
Compactación  4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 

Erosión e arrastre de materiais 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 

Auga 
Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Escorrentía superficial 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Calidade das augas 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Flora 
Perda de Vexetación  Autóctona 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 
Perda de biodiversidade 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

hábitats Alteración dos hábitats 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Preparación do terreo 

Apertura mecanizada de burato con 
bulldózer 

atmosfera 

Ruído 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Emisión de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Redución CO2 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 
Erosión e arrastre de materiais 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 

Auga 

Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Escorrentía superficial 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Calidade das augas 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Flora 
Perda de Vexetación  Autóctona 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 

Perda de biodiversidade 4 2 2 3   - 21 (-21) Severo 
Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
hábitats Alteración dos hábitats 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Apertura de burato con retroaraña 

atmosfera 

Ruído 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emisión de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Redución CO2 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Erosión e arrastre de materiais 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Auga 

Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Escorrentía superficial 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Calidade das augas 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Fauna Desprazamento da fauna 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

hábitats Alteración dos hábitats 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Plantación 

Adquisición da planta Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Recepción, coidado e distribución da 
planta 

Atmosfera Ruído 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Fauna Desprazamento da fauna 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Plantación 

Atmosfera 
Ruído 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Redución CO2 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Solo 
Compactación  4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Erosión e arrastre de materiais 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Auga 
Escorrentía superficial 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Calidade das augas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Flora 
Perda de Vexetación  Autóctona 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Fauna 
Desprazamento da fauna 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

hábitats Alteración dos hábitats 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Paisaxe 
Alteración releve 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Cambios do uso do solo 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Entutelado e protección 
Atmosfera Ruído 1 2 2 1   - 10 (-10) Compatible 

Fauna Desprazamento da fauna 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

INFRAESTRUCTURAS DE ACOMPAÑAMIENTO Areas de defensa contra incendios 

Roza mecanizada con tractor 

Atmosfera 

Ruído 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emisión de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Redución CO2 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  3 2 3 4   - 20 (-20) Severo 
Erosión e arrastre de materiais 3 2 3 4   - 20 (-20) Severo 

Auga 

Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Alteración leitos e liñas de drenaxe 3 2 2 4   - 19 (-19) Severo 
Escorrentia superficial 3 2 2 4   - 19 (-19) Severo 

Calidade das augas 3 2 2 3   - 18 (-18) Moderado 

Flora 
Perda de Vexetación  Autóctona 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Fauna 
Desprazamento da fauna 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

hábitats Alteración dos hábitats 4 3 2 4   - 24 (-24) Critico 

Paisaxe 
Alteración releve 2 2 3 3   - 16 (-16) Moderado 
Cambios do uso do solo 2 2 3 3   - 16 (-16) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Mellora Infraestruturas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Decapado con bulldózer 

Atmosfera 

Ruído 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emisión de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Redución CO2 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  3 2 3 4   - 20 (-20) Severo 
Erosión e arrastre de materiais 3 2 3 4   - 20 (-20) Severo 

Auga Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Alteración leitos e liñas de drenaxe 3 2 2 4   - 19 (-19) Severo 

Escorrentia superficial 3 2 2 4   - 19 (-19) Severo 

Calidade das augas 3 2 2 3   - 18 (-18) Moderado 

Flora 
Perda de Vexetación Autóctona 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Fauna 
Desprazamento da fauna 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4   - 25 (-25) Critico 

hábitats Alteración dos hábitats 4 3 2 4   - 24 (-24) Critico 

Paisaxe 
Alteración releve 2 2 3 3   - 16 (-16) Moderado 

Cambios do uso do solo 2 2 3 3   - 16 (-16) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Mellora Infraestruturas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Nesta fase atopamos 109 impactos negativos, dos cales 11 son mínimos, 16 compatibles, 56 moderados, 16 severos e 10 críticos, tamén 
temos 50 impactos positivos sendo 36 destes moderados e os outros 14 notables. 

Os efectos mais negativos prodúcense nas labores mais mecanizadas, roza mecanizada con tractor e decapado con bulldózer  

A presenza de efectos críticos nesta fase fai imprescindible a implantación de medidas preventivas, correctoras e compensatorias, para 
minimizar o dano.  
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5.3.3. Fase 3. Explotación 

Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

3 

Accións sobre o mato 

Roza manual 

Atmosfera 
Ruído 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Po 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 
Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Reposición de marras 

Adquisición da planta Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Recepción, coidado e 
distribución da planta 

Atmosfera Ruído 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 
Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Plantación 

Atmosfera 
Ruído 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Redución CO2 4 2 3 3   + 22 (+22) Notable 

Auga 
Escorrentia superficial 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 
Calidade das augas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Mantemento areas de defensa contra incendios 

Roza manual 

Atmosfera 
Ruído 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 
Po 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 
Hábitats Alteración dos Hábitats 0 1 1 1   + 4 (+4) Mínimo 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 
Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Mellora Infraestruturas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Roza mecanizada con tractor 

Atmosfera 

Ruído 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Po 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 

Emisión de gases 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 
Redución CO2 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Auga 
Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 

Calidade das augas 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 

Hábitats Alteración dos Hábitats 0 1 1 1   + 4 (+4) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Mellora Infraestruturas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Decapado con bulldózer 

Atmosfera 

Ruído 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Po 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Emisión de gases 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 
Redución CO2 1 1 1 1   - 7 (-7) Mínimo 

Auga 
Contaminación por vertidos 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 
Calidade das augas 3 1 1 1   - 13 (-13) Moderado 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1   - 4 (-4) Mínimo 
Hábitats Alteración dos Hábitats 0 1 1 1   + 4 (+4) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2   + 16 (+16) Moderado 
Mellora Infraestruturas 4 3 3 4   + 25 (+25) Notable 

Na fase de mantemento obsérvanse 23 impactos negativos, 13 son mínimos, 6 compatibles e 4 moderados, ademais hai 30 de carácter 
positivo 3 dos cales son mínimos, 21 moderados e 6 notables. 

Al igual que na primeira fase, temos que tampouco se detecta ningún impacto considerado como crítico e que en por si impida  a execución 
do proxecto, habendo mais efectos positivos que negativos no mantemento da masa arbórea. 
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5.4. Matriz de avaliación de impactos ambientais nos traballos de repoboación. 
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Plantación -4 22 25 25 -10 16 16 16 6 2

Mantemento areas de defensa contra incendios.

Roza manual -7 -7 -7 4 16 16 16 25 5 3
Roza mecanizada con tractor -10 -10 7 7 -13 -13 -7 4 16 16 16 25 7 5
Decapado con bulldozer -10 -10 -7 -7 -13 -13 -7 4 16 16 16 25 5 7
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6. Repercusións do proxecto na ZEC BAIXA LIMIA (ES1130001). 

O ZEC Baixa Limia inclúe as principais serras montañosas sur occidentais da provincia de 
Ourense formando fronteira co Portugal, formado polos municipios de Padrenda, Quintela de 
Leirado, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños, Calvos de Randín.  

O número de Unidades Ambientais identificadas neste espazo é de 30, o que constitúe un 
dos conxuntos máis numerosos das Áreas de Montaña da Rede Natura 2000 de Galicia. O grupo 
maioritario é o formado pola UA500 Paisaxe rural tradicional, con 6 tipos, e nos UA200 
Humidais continentais, UA400 Bosques Naturais e seminaturais e UA800 Áreas urbanas e 
industriais. 

Pola súa localización, e tendo en conta a zonificación de Unidades Ambientais feita para a 
ZEC Baixa Limia, as superficies de repoboación propostas no presente proxecto poden repercutir 
nas seguintes Unidades Ambientais da zona: 

UNIDAD AMBIENTAL DESCRIPCIÓN UNIDAD AMBIENTAL 
UA220 Augas correntes 
UA310 Grandes superficies de queirogais 
UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos 
UA630 Piñeirais 
UA910 Vías terrestres de comunicación 

Estas mouteiras emprázanse ademais en áreas con un valor de conservación medio - alto, e 
foron catalogadas na zonificación da ZEC Baixa Limia como Zona 2 (Area de conservación). 

En base á identificación e valoración de impactos realizada nos puntos anteriores, e coa 
adopción das medidas preventivas, correctoras e compensatorias propostas no seguinte estudo 
para a súa minimización, non se prevé que as actuacións propostas poidan repercutir 
negativamente na ZEC Baixa Limia. 

Ainda que conforme ao Plan Director da Rede Natura 2000, o órgano autonómico 
competente en materia de conservación da natureza considerará actividades suxeitas a 
autorización preceptiva a realización de repoboaciones forestais sobre superfícies conformadas 
por queirogais secos (4030), incluídos dentro das unidades ambientais UA310 (Grandes 
superficies de queirogais) e UA320 (Matogueiras e medios rochosos silíceos), ata un maximo 
anual del 2% do tipo de hábitat no espazo protexido. Neste punto cabe dicir, que a superficie de 
queirogais secos (4030), que hai dentro do MVMC Serra Leboreiro e Cabreira supón o 1,11% do 
total da superficie deste hábitat no espazo natural protexido, polo que as actuaciós programadas, 
mesmo se se realizasen o mesmo ano no alcanzarian o 2% dentro do espazo natural protexido. 

7. Medidas preventivas, correctoras e compensatorias. 

Distínguense dous tipos de medidas para minimizar o impacto ambiental producido por 
unha determinada actuación:  
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• Medidas preventivas ou protectoras: Realízanse coa finalidade de evitar ou reducir o 
impacto antes de que se produza. 

• Medidas correctoras: Son aquelas que se adoptan unha vez realizados os traballos co fin 
de rexenerar, reducir ou anular os impactos que puidesen producirse no medio. 

As seguintes medidas que se propón son de obrigado cumprimento durante o 
desenvolvemento dos traballos para todos aqueles recursos e medios que intervindes. 

7.1. Fase I. Formulación. 

Nesta fase non é preciso implantar medidas correctoras xa que os impactos ocasionados son 
maiormente positivos. 

7.2. Fase II. Execución 

7.2.1. Medidas previas ao comezo dos traballos. 

• Dispoñer das autorizacións e permisos necesarios para o desenvolvemento dos traballos, 
notificando aos organismos e administracións implicados, a data prevista de inicio dos mesmos. 

• Proceder ao balizamento e sinalización da área de actuación, de modo que nin o persoal, 
nin os vehículos ou maquinaria afecten as zonas restrinxidas do ámbito de actuación (fontes e 
leitos, áreas de cautela de elementos patrimoniais, etc). 

• Localizar e delimitar as áreas de nidificación ou cría de fauna para evitar posibles 
afeccións durante a época reprodutora  

• Limitar o tránsito de vehículos autorizados aos camiños, accesos e itinerarios 
previamente sinalizados. A lo menos durante a xornada de traballo, o acceso de persoas, 
maquinaria e vehículos alleos as obras quedará restrinxido dentro da zona de actuación. 

• Identificar e sinalizar con antelación as especies vexetais protexidas, e as áreas onde o 
tratamento da vexetación atópese restrinxido. Identificaranse e marcarán aqueles exemplares ou 
áreas afectadas por enfermidades ou pragas, co fin de aplicar as medidas que eviten a súa 
propagación a outras zonas. Así mesmo, identificaranse e balizarán as áreas onde houbese 
presenza de especies vexetais exóticas invasoras, para adoptar as medidas que eviten a súa 
propagación. 

7.2.2. Medidas ao longo da execución dos traballos. 

7.2.2.1. Protección do solo. 

Algunhas das medidas para aplicar para a protección do solo serán as seguintes:  

• Ao comezo dos traballos acoutarase a localización de provisións, áreas de vertedura, 
instalacións auxiliares e parque de maquinaria. Situásense preferentemente en zonas de mínima 
pendente, protexidas do risco de esvaramento, inundación ou de arrastre de materiais por efecto 
da choiva. 

• O tránsito do persoal e maquinaria realizarase polos camiños establecidos para ese efecto 
dentro da zona de actuación, co obxectivo de evitar a compactación do terreo fora da área de 
traballo. 



REPOBOACIÓN NO MVMC DE SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA (LOBEIRA - OURENSE).   

DOC.02. Estudo de impacto ambiental       54 

 

• A terra vexetal procedente de desmontes realizados, será retirada e amoreada 
temporalmente en áreas autorizadas para o seu posterior emprego en labores de restauración. 

• Nas zonas de terra afectadas temporalmente polo tránsito da maquinaria, provisión de 
materiais, etc., procederase unha vez retirados os vestixios de provisións de materiais, ao seu 
descompactación mediante escarificado. 

• Para evitar a aparición de fenómenos de erosión e arrastre de materiais nas áreas de 
actuación, procederase a seméntaa con especies herbáceas ou arbustivas que favorezan a 
recuperación da cuberta vexetal. 

• A maquinaria a empregar durante a execución dos traballos revisarase periodicamente co 
obxecto de evitase perdas de lubricantes, combustibles, etc, que poidan contaminar o solo. 

• As operacións de mantemento de maquinaria serán realizadas en lugares autorizados, 
preferentemente fora da área de actuación.  

7.2.2.2. Protección da atmosfera. 

Medidas para a redución de po durante a execución dos traballos. 

• O transporte de materiais e terras en camións, farase tapando a caixa con lonas para evitar 
a xeración de po. 

• Evitaranse as operacións de carga e descarga de materiais  pulverulentos en área expostas 
ao vento, sobre todo se non existen medidas de protección que minimicen a dispersión de 
partículas.  

• Durante os períodos de escaseza de choivas, efectuarase regas de carácter periódico nos 
camiños de tránsito interno e accesos á obra con obxecto de reducir as emisións de po xeradas 
polo tránsito de maquinaria. 

Medidas para a redución na emisión de gases de efecto invernadoiro. 

• Durante a elección da maquinaria participante na obra, primarase a aquela que dispoña de 
características ambientais máis favorables (menor emisión de gases, ruídos, etc.).  

• Os vehículos de transporte, maquinaria lixeira e maquinaria pesada, serán sometidos a un 
programa de mantemento de maneira que os gases emitidos sitúense dentro dos parámetros 
autorizados. Toda a maquinaria participante na obra superaría de maneira satisfactoria a ITV á 
que deben someterse periodicamente.  

• O reglaxe e posta a piques da maquinaria participante levará a cabo de forma periódica 
con obxecto de minimizar as emisións de gases.  

• Os vehículos e maquinaria de nova xeración, participantes na execución da obra, 
empregarán combustibles ecolóxicos tipo  biodiesel, que reducen as emisións contaminantes. 

• Os lubricantes utilizados para o engraxe da maquinaria pesada participante serán de tipo 
ecolóxico, exentos de substancias prexudiciais para a saúde como benzol, compostos 
aromáticos e/ou xofre. (Deste xeito redúcese considerablemente a toxicidade dos gases 
emitidos).  

• Empregaranse lubricantes ecolóxicos, exentos de substancias prexudiciais para a saúde 
como benzol, compostos aromáticos e/ou xofre, en motoserras, podadoras e 
motodesbrozadoras. Deste xeito redúcese considerablemente a emisión de substancias nocivas 
respecto aos lubricantes tradicionais.  

• Traballar ás revolucións recomendadas polo fabricante, diminúe de maneira significativa 
os gases de combustión xerados durante a execución dos traballos. 
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• Procurarase que as maquinas lixeiras non traballen en “baleiro”, é dicir, que non 
permanezan acendidas mentres non se traballe. 

Medidas de redución na emisión de ruídos. 

• Controlaranse os niveis sonoros, particularmente en áreas próximas a núcleos de 
poboación ou de especial protección da natureza. 

• Os vehículos de transporte, maquinaria lixeira e maquinaria pesada, serán sometidos a un 
programa de mantemento que sitúen os niveis de ruído dentro dos valores admitidos na 
lexislación vixente. Disporanse dos certificados CE e ITV da maquinaria participante na obra. 

• Revisaranse de maneira periódica os elementos de redución de ruído (silenciadores, 
elementos anti-vibración, etc.) de toda a maquinaria utilizada durante a obra, coa finalidade de 
reducir o ruído xerado durante o seu funcionamento. 

• Durante as operacións de corte (motoserras, motodesbrozadoras, etc), a maquinaria 
traballará ás revolucións recomendadas polo fabricante, co obxectivo de diminuír de maneira 
significativa o ruído xerado durante a execución dos traballos. 

• Manteranse en bo estado os elementos amortiguadores (silentblock) da maquinaria que 
permite a redución do ruído e vibracións xerados. 

• As ferramentas e maquinaria non permanecerán acendidas cando non se utilicen, desta 
forma diminúe a emisión de ruído e redúcese o consumo enerxético. 

• Potenciarase e xeneralizará o uso de revestimentos elásticos en tolvas e caixas de 
volquetes, que amortezan o ruído xerado durante as operacións de carga e descarga. Así 
mesmo, potenciarase o emprego de contedores plásticos ou téxtiles fronte aos metálicos durante 
o transporte. 

• O motor e as bombas da maquinaria, é o principal foco de emisión de ruído, polo que se 
seguirán as seguintes recomendacións: 

• Traballar con motores pouco revolucionados. 

• Revisar periodicamente o estado dos silenciadores de escape.  

• Primar o emprego de vehículos coa transmisión e cadeas cinemáticas con convertedores de par, sen 
embragues e con caixa de cambio automáticas. 

• Nos camións e maquinaria pesada a utilizar, as válvulas de descarga de aire comprimido 
dos circuítos de freo e suspensión dispoñerán de saída amortecida. 

7.2.2.3. Protección do sistema hidrolóxico. 

As medidas para a protección do sistema hidrolóxico son as seguintes:  

• Queda prohibido situar calquera tipo de instalación (provisións, parque de maquinaria, 
etc.) en leitos ou zonas de drenaxe natural do territorio. 

• O tránsito do persoal e maquinaria realizarase polos camiños establecidos para ese efecto 
dentro da zona de actuación, co obxectivo de minimizar as interferencias con cursos de auga e 
os seus humidais. 

• Os cambios de aceite e outras operacións de mantemento da maquinaria realizaranse en 
áreas establecidas para o efecto dentro do parque de maquinaria, en talleres ou estacións de 
engraxe autorizados. Desta maneira evitaranse verteduras accidentais nas proximidades dos 
leitos. 

• A reposición da maquinaria empregada na execución dos traballos, realizarase en zonas 
habilitadas para ese efecto afastadas dos leitos ou zonas de drenaxe natural do territorio.  
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• Antes de iniciar os traballos de escavación ou movementos de terras, tomaranse as 
medidas necesarias para reducir o aumento da turbidez das augas, como a instalación elementos 
de contención e filtrado (xeotextiles, pacas de palla, etc.), que reteñan os sedimentos e 
partículas en suspensión.  

• Finalizadas os traballos retirásense dos leitos ou zonas de servidume os restos vexetais ou 
residuos xerados durante a actuación. 

• Respectaranse os mananciais que puidesen existir na zona, podendo ser parcialmente 
encanado o seu curso para a execución da obra se resulta necesario.  

7.2.2.4. Protección da vexetación. 

As medidas correctoras do impacto xerado sobre a vexetación, serán as seguintes:  

• As zonas de provisión ou instalacións auxiliares localizaranse en áreas carentes de 
vexetación. 

• Procederase ao balizado e sinalización da área de actuación, de modo que nin os 
vehículos, nin as obras, nin as zonas de provisión, afecten á vexetación fora do ámbito de 
actuación. 

• A eliminación da vexetación mediante roza axustarase ao estritamente necesario. So se 
eliminará a que ocupa el solo sobre o que se executa a obra definida no proxecto, e na xestión 
da biomasa primarase a súa valorización, evitando a queima dos restos e de ser o caso terase 
que contar coa preceptiva autorización. No caso de ser depositada no terreo, procederase a súa 
trituración e esparexemento homoxéneo. 

• Os exemplares pertencentes a especies protexidas ou de especial interese que deban ser 
conservados, serán localizados e balizados antes do inicio dos traballos. En caso necesario 
adoptaranse medidas de protección dos exemplares para conservar, valado perimetral, manto de 
protección, etc. 

• Os labores de tratamento da vexetación levarán a cabo de forma selectiva, 
preferentemente de forma manual e seguindo un criterio conservacionista, é dicir minimizando 
a eliminación da vexetación. 

• Os labores de eliminación da vexetación, restrinxiranse a actuacións de roza previa para 
as plantación, ou ben ao saneamento e mantemento da masa vexetal existente, eliminando tan 
só os pés enfermos. 

• A eliminación e tratamento de especies vexetais exóticas invasoras levará a cabo 
seguindo os protocolos de actuación establecidos polas administracións competentes. 

• Os restos de poda e talla resultantes das actuacións, serán retirados das marxes e zonas de 
servidume ao concluír os traballos, xestionándoos de maneira adecuada. 

• Se durante a execución dos traballos atoparase especies dos hábitats prioritarios xa 
descritos, se comunicará ao promotor para a reformulación do proxecto para non afectar ditos 
hábitats. 

7.2.2.5. Protección da fauna. 

Para a protección da fauna aplicaranse as seguintes medidas. 

• Son de aplicación neste apartado o conxunto de medidas de protección da atmosfera, 
particularmente no referido á redución de ruídos, e emisión de gases. 
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• Ao comezo dos traballos levarase a cabo unha prospección da zona, que permita localizar 
e delimitar as áreas de nidificación ou cría. En caso necesario, durante a época de cría 
pospoñeranse ou minimizarán as actuacións que afecten a estas zonas.  

• Instalaranse os elementos de control, sinalización e valado necesarios, para evitar o 
atropelo de animais por parte da maquinaria participante na execución. 

• Dispoñeranse medidas para garantir o desprazamento da fauna dentro do ámbito de 
actuación. (pasos de fauna, habilitación de vías de escape, etc.).  

• Se durante a execución dos traballos atoparase exe,plares do Emys orbicularis, se 
comunicará ao promotor para a reformulación do proxecto para non afectar dita especie. 

• Se terá en conta para a execucion dos traballos os ciclos biolóxicos da Aquila chrysaetos 
(Aguila Real), do Cyrcus cyaneus (Aguilucho pálido) e do Cyrcus pygargus (Aguilucho 
cenizo). 

7.2.2.6. Protección do paisaxe. 

• Evitarase a dispersión de provisións polo emprazamento e arredores, así como as áreas de 
almacenamento temporal de residuos. 

• Todos os materiais excedentes das actuacións, (vexetais ou inertes), serán xestionados 
conforme á súa natureza, e entregados a xestor autorizado de acordo á normativa vixente, en 
particular no que se refire aos  RCD procedentes das operacións de demolición. 

• Como criterio xeral, se tentará minimizar o impacto sobre a xeomorfoloxía da zona do 
proxecto, adaptándose o máximo posible a topografía existente para evitar a xeración de 
sobrantes nos movementos de terras, pero no caso de xeralos e ter que depositalos terase 
especial coidado de non afectar aos hábitats prioritarios, nin ao patrimonio cultural, non se 
poderán utilizar para este fin as zonas de servidume dos cursos fluviais, as zonas de pendente 
próximas a estes, nin as que interfiran na rede natural de drenaxe.  

7.2.2.7. Protección do medio socioeconómico 

• Tentarase reducir o tempo de execución de maneira que se minimicen as afeccións sobre 
a contorna socioeconómica (tráfico, veciños, usuarios, etc.). 

• Durante a execución dos traballos adoptaranse as medidas de sinalización e marcaxe de 
itinerarios alternativos nos accesos a casas ou servizos. 

• Os transportes de materiais e tránsito de maquinaria por vías públicas realizaranse 
preferentemente en períodos de menor intensidade de tráfico. 

7.3. Fase III. Explotación. 

Unha vez finalizadas as obras é obrigatorio limpar e acondicionar as zonas alteradas e os 
seus arredores, devolvéndoas ao seu estado inicial na medida do posible.  

• Concluídos os traballos e desmanteladas as instalacións auxiliares, procederase á 
restauración e recuperación da área ocupada polas mesmas.  

• Retirarase da zona de actuación as provisións temporais de materiais, residuos e 
instalacións provisionais de obra, utilizados durante a execución dos traballos. 

• Procederase a extraer e sanear o solo, naquelas zonas que presenten materiais alleos ás 
orixinais. (áridos, residuo, etc.) 
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• Recollerase e retirará todo resto de lixo ou plástico existente na zona. 
• Descomporase mediante escarificado, o solo afectado polo tránsito da maquinaria durante 

a execución dos traballos. 
• Incorporarase nas zonas degradadas pola actuación, terra vexetal para facilitar a 

revexetación da zona. 
• En caso necesario, plantarase ou sementará a superficie afectada polos traballos para 

acelerar a súa integración na contorna e a súa estabilidade, evitando procesos erosivos ou de 
perda de solo. 

Na fase de explotación non se producen impactos críticos, se ben a hora de facer as 
actuación de mantemento da plantación terase en conta todas as medidas referidas no apartado 
anterior. 

8. Conclusión da avaliación do impacto ambiental na obra.  

Tras a avaliación dos impactos previsibles durante as tres fases do proxecto de Repoboación 
no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) e tendo en conta as medidas de 
sustentabilidade e mitigación de impactos propostas no mesmo, cabe concluír que dito proxecto 
resulta COMPATIBLE coa conservación do medio ambiente, os recursos naturais e culturais do 
ámbito no que se desenvolve, sendo executado nos termos de sustentabilidade e integración 
paisaxística proposta neste estudo de avaliación ambiental. 

9. Programa de vixilancia e seguimento ambiental. 

9.1. Obxecto do plan de vixilancia Ambiental 

O Plan de vixilancia ambiental concíbese como unha ferramenta de seguimento e control de 
todas e cada unha das operacións susceptibles de xerar impactos ambientais durante o proceso de 
repoboación, procurando que os impactos ambientais ocasionados sexan os previstos e non 
outros. O plan de vixilancia e control ambiental da obra ten os seguintes obxectivos específicos: 

• Garantir que a repoboación se axuste ao condicionado no presente estudo, así como o 
cumprimento das medidas preventivas, protectoras e correctoras establecidas no mesmo. 

• Garantir que as obras correspóndense coas definidas no proxecto de repoboación, 
avaliándose no seu caso as posibles implicacións ambientais de calquera tipo de modificado 
posterior do mesmo. 

• Garantir a correcta execución das medidas preventivas e correctoras propostas neste 
estudo. 

• Controlar os impactos negativos que non se tiveran en conta neste estudo, e que se 
detecten ao longo da execución dos traballos. 
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9.2. Metodoloxía do seguimento 

O seguimento ambiental da obra será levado a cabo por persoal especializado sobre puntos 
de vixilancia previamente establecidos en función da natureza da actuación, de maneira que 
poida facerse un seguimento dos niveis de impacto xerados polas actuacións e da eficacia das 
medidas protectoras e correctoras adoptadas. 

Para cada un dos elementos e factores do medio considerados neste estudo, fixáranse os 
indicadores ambientais, a periodicidade dos controis, así como os limiares de alerta. Cando o 
valor dun indicador acade o limiar de alerta. Procederase en tódolos casos e de forma sistemática 
co seguinte protocolo de actuación. 

• Paralización temporal da acción que xera o efecto impactante. 
• Supervisión da correcta aplicación das medidas preventivas e correctoras definidas neste 

estudo ante esta acción. 
• Corrección das deficiencias detectadas na aplicación das medidas preventivas e 

correctoras previstas. 
• Definición e aplicación, se é o caso, de medidas preventivas e/ou correctoras 

complementarias. 
• Levantamento da paralización temporal da acción causante do efecto impactante. 
• Medición extraordinaria do indicador para comprobar a diminución do seu valor por 

debaixo do limiar de alerta. 

Cando para a determinación de valores dos indicadores establecidos sexa preciso efectuar 
medicións e/ou analíticas, estas realizaranse polo organismo de control autorizado ou entidade 
homologada, e as tomas de mostras e as medicións realizaranse durante os labores con maior 
incidencia sobre os indicadores obxecto de control. 

9.3. Plan de vixilancia Ambiental. 

O plan de vixilancia ambiental proposto pretende ser unha guía que asegure a aplicación das 
medidas protectoras e correctoras dos impactos ambientais mencionadas nos apartados 
anteriores. Para facilitar a súa mellor comprensión divídese en dúas fases. 

9.3.1. Fase previa a execución dos traballos. 

Antes do comezo dos traballos o responsable da vixilancia ambiental encargarase da 
comprobación dos seguintes aspectos. 

• Dispoñibilidade de permisos e autorizacións.  

Comprobarase a dispoñibilidade dos permisos e autorizacións necesarias para acometer os 
traballos, estudando os condicionantes que cada organismo poida esixir para a súa execución e a 
viabilidade do seu cumprimento. 
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• Planificación da actuación. 

O técnico responsable establecerá o programa de execución dos traballos así como as datas 
de inicio e finalización previstas, tendo en conta os condicionantes ambientais que poden influír 
na execución (presenza de especies protexidas, períodos de cría, etc.) 

• Identificación de impactos potencialmente negativos.  

Procederase á identificación das accións que poidan xerar impactos potencialmente 
negativos durante a execución dos traballos. 

• Establecemento dos puntos e datas de control de impactos potencialmente negativos.  

Dependendo do tipo de impacto negativo que se prevé xerar, establecerase a localización 
duns puntos para o control da súa magnitude (p.e. control de escavacións, provisións, áreas de 
roza, etc.). As datas de inspección para o control de impactos estarán determinadas polo 
programa de traballos previsto para cada actuación. 

• Medidas correctoras previas á execución.  

Atendendo a natureza da actuación e dos impactos que potencialmente poidan xerarse, o 
responsable da vixilancia ambiental determinará a necesidade de acometer novas medidas de 
información / formación do persoal encargado do desenvolvemento dos traballos. 

O obxectivo final é que o persoal implicado teña coñecemento dos condicionantes dos 
traballos, e das técnicas ou procedementos de traballo adecuados para evitar ou minimizar os 
impactos previstos. 

9.4. Fase de execución dos traballos. 

Unha vez establecida a localización dos puntos de control e as datas de inspección, 
procederase á aplicación do plan de vixilancia ambiental en fase de execución dos traballos. 

9.4.1. Vixilancia e control do reformulo e sinalización. 

Antes do inicio dos traballos, comprobarase que as áreas sensibles a impactos negativos 
fosen convenientemente sinalizadas, así como que se localizaron os puntos de control sobre os 
que se realizará o seguimento do plan de vixilancia ambiental. 

Enténdense por áreas sensibles a impactos, a aquelas identificadas en fase de estudo e 
planificación nas que se poden producir impactos negativos como consecuencia do 
desenvolvemento dos traballos (vías de acceso, exemplares de especies vexetais protexidas, 
mouteiras de especies invasoras, elementos patrimoniais, áreas de nidificación ou refuxio de 
fauna, elementos patrimoniais, etc.) 

9.4.2. Vixilancia e control da ocupación do terreo e permeabilidade territorial. 

Unha vez delimitada e sinalizada a área de actuación comprobarase, ao longo da execución 
dos traballos, que a ocupación de terreo realizada limítese á inicialmente prevista.  
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Durante o desenvolvemento dos traballos, supervisarase nos puntos de control establecidos, 
que as medidas correctoras para garantir a permeabilidade territorial dispuxéronse, así como a 
efectividade das mesmas. 

Neste punto os aspectos máis destacados a vixiar, refírense a comprobar que a sinalización, 
desvíos e corredores para fauna establecidos, permiten minimizar as alteracións que sobre o 
tránsito de vehículos, persoas, ou fauna poidan ocasionar o desenvolvemento dos traballos.  

9.4.3. Vixilancia e control do solo. 

Nos puntos de control previamente establecidos, comprobarase a implantación e 
efectividade das medidas protectoras ou correctoras que minimicen o impacto que os traballos 
poidan xerar sobre o solo. 

Farase especial fincapé no control dos niveis de compactación do solo, así como no 
establecemento de medidas que eviten episodios de erosión e arrastres de materiais durante as 
operacións de movemento de terras (barreiras de contención, obras de drenaxe, etc.). 

9.4.4. Vixilancia e control da atmosfera. 

Levarase un control periódico dos niveis de po, ruído e emisión de gases, en especial nos 
puntos de control establecidos, para evitar a afección á atmosfera.  

Comprobarase a efectividade das medidas protectoras e correctoras que minimicen o 
impacto producido pola emisión de partículas, ruídos, e gases, como poden ser o establecemento 
de regas periódicas nos accesos e áreas de traballo que eviten o po en suspensión; a instalación 
de pantallas e medidas de redución de ruído en áreas especialmente sensibles; o cumprimento 
dos horarios de traballo establecidos; o control do manexo e mantemento da maquinaria e 
ferramentas; etc… 

9.4.5. Vixilancia e control do sistema hidrolóxico. 

Os controis das medidas destinadas a evitar o impacto sobre o sistema hidrolóxico, 
realizaranse con máis frecuencia nos puntos de vixilancia previamente definidos, de maneira que 
se poidan valorar a efectividade das medidas aplicadas corrixíndoas no caso de non ser eficaces. 
Se é preciso, suspenderanse os traballos ata que se atopen medidas adecuadas para a 
minimización do impacto sobre o sistema hidrolóxico. 

Comprobarase especialmente a efectividade das medidas que eviten fenómenos de 
contaminación da auga por arrastre de terras e áridos (barreiras de contención, balsas de 
decantación, etc. ), aumento da turbidez da auga (filtros con xeotextil e áridos, etc.), vertidos de 
substancias ecotóxicas, e outras moitas medidas que poidan ser necesario implantar. 

9.4.6. Vixilancia e control da vexetación. 

Realizarase un especial seguimento ás medidas de balizamento e sinalización previa das 
especies e exemplares protexidos, ou das zonas ocupadas por especies exóticas invasoras, de 
maneira que posteriormente póidanse adoptar os procedementos e medidas destinadas a evitar a 
propagación de especies exóticas, enfermidades, e pragas. 
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A vixilancia e control das medidas implantadas para a redución do impacto sobre a 
vexetación deben garantir polo menos os seguintes aspectos: 

• Minimizar a afección sobre a vexetación autóctona protexida. 
• Protección de exemplares singulares a conservar. 
• Control e se é posible erradicación de especies vexetais invasoras exóticas detectadas. 

Para iso levarase a cabo un control nos puntos de control establecidos, das medidas 
correctoras adoptadas para a  minimización do impacto sobre a vexetación.  

9.4.7. Vixilancia e control da fauna. 

Vixiarase a efectividade das medidas que garantan o tránsito da fauna polas áreas de 
actuación (corredores e pasos de fauna, etc.), así como aquelas que minimicen o impacto dos 
mesmos en épocas de nidificación ou apareamento (calendario de execución, barreiras de 
protección, control do nivel de ruído, etc.). 

9.4.8. Vixilancia e control da xestión dos residuos. 

Ao longo da execución garantirase a adecuada xestión dos residuos xerados, facendo 
especial fincapé no control das provisións temporais dos mesmos, e nas medidas de redución na 
emisión de residuos. 

Finalizada a actuación levarase a cabo unha inspección nos puntos de control establecidos, 
para garantir a completa retirada e adecuada xestión dos residuos xerados. 

9.5. Implantación e seguimento do plan de vixilancia ambiental. 

O responsable do cumprimento do plan de vixilancia e seguimento ambiental encargarase de 
garantir a implantación e aplicación do plan de vixilancia ambiental establecido documentando 
os controles feitos ao longo da execución. 

10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

10.1. Descrición do proxecto. 

O proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - 
Ourense) ten por obxecto revalorizar o monte aumentando seus usos. Para alcanzar este 
obxectivo vaise a facer unha plantación de Pinus sylvestris e Betula sp. no MVMC Serra de 
Leboreiro e Cabreira, que vai a substituír a cuberta de matogueira que hai na actualidade, dando 
unha maior protección ao solo e supoñendo un claro recurso madeireiro ao longo prazo. 

Con isto pretendese ademais de ter un uso madeireiro per sé, fomentar a caza, con todos os 
beneficios para a socioeconomía que isto comporta, mellorar o sistema do monte na defensa dos 
incendios forestais, optimizar a función de sumidoiro de CO2 do monte, etc, contribuíndo a 
medio e longo prazo á mellora do medio e do mundo rural que aproveite as potencialidades do 
monte e que supoña una saída viable para súa poboación.  
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10.2. Estudo de alternativas. 

No presente estudo de impacto ambiental se consideran as alternativas do proxecto 
inicialmente expostas e se reformula o proxecto con a proposta que mellor axustase desde o 
punto de vista da viabilidade do mesmo. 

Alternativa 0. Alternativa de NON REPOBOAR 

A alternativa de no facer a repoboación dos terreos do MVMC, non é unha opción viable xa 
que deixar a matogueira no MVMC pode ocasionar un rápido avance da lume no caso dun 
incendio forestal, así como non ter un aproveitamento económico do monte face que os lugares 
próximos ao monte estean quedando despoboados. 

Alternativa 1. Repoboación co medios mecanizados. 

Esta alternativa consiste en facer todos os traballos necesarios para a repoboación de forma 
completamente mecanizada, aforrando tempo de execución e economizando o orzamento na man 
de obra ao ser necesario menos persoal e no tempo necesario para súa execución, pero o dano ao 
entorno, aos elementos patrimoniais, á Rede Natura 2000 e aos hábitats prioritarios se se 
atoparan serian devastadores. 

Alternativa 2. Repoboación co medios manuais. 

A alternativa 2 expón a posibilidade de facer todos os traballos descritos no proxecto 
Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) manualmente. Se 
ben esta é a forma na que causaríanse menos dano no medio, non é viable economicamente xa 
que o orzamento non seria asumible por la cantidade de man de obra necesaria nin polo tempo de 
execución. 

Alternativa 3. Repoboación mecanizada de xeito puntuais e remates manuais. 

A alternativa 3 consiste en executar os traballos mecanizados de forma puntual e o resto de 
xeito manual, e dicir, os traballos de roza e aburatado faranse con retroaraña de forma puntual 
para evitar danos, a creación de infraestruturas de defensa contra incendios forestais faranse 
causando o menor impacto e a distribución da planta e a plantación faranse o mais manual que 
sexa posible. 

Óptase pola alternativa 3 como a mais idónea xa que nesta proposta minimízanse os 
impactos causados ao medio ambiente, sendo a maior parte deles de xeito temporal e reversible, 
e ademais é a máis viable dende o punto de vista técnico e económico.  

Esta alternativa minimiza o impacto que poda sufrir o entorno da Rede Natura 2000 e dos 
elementos patrimoniais, reducindo os traballos mecanizados, o cal tamén axuda á rápida 
detección das especies indicadoras dos hábitats prioritarios e do Emys orbicularis podendo 
identificalos e tomar as medidas oportunas para súa conservación. 
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10.3. Inventario ambiental. 

Descrición do medio onde localízase o proxecto: 

Climatoloxía 

Os parámetros nos que se basea a clasificación de Papadakis son: 

 Temperaturas medias das mínimas absolutas anuais e mensuais. 

 Duración da estación libre de xeadas mínimas, dispoñible e media. 

 Temperaturas medias das máximas e das mínimas. 

 Elementos propios do balance  hídrico. 

Para obter o tipo climático segundo  Papadakis, procédese segundo o seguinte esquema: 

Tipo de inverno (frío invernal)   

 Réxime térmico  

Tipo de verán (calor estival)  TIPO CLIMÁTICO 

 Réxime humidade  

(baseado en balance hídrico) 

 

 Tipo de inverno: av (Avea) 

 Tipo de verán: M (Millo) 

 Réxime térmico: TE (Temperado cálido) 

 Réxime de humidade: ME (Mediterráneo húmido) 

En resumo segundo Papadakis o tipo climático da zona corresponde ao MEDITERRÁNEO 
TEMPERADO. 

Edafoloxía 

Segundo a nomenclatura e clasificación edafolóxica establecida pola Organización das 
Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), na zona estudada atopamos 
principalmente solos ben drenados, con moi distinto grao de desenvolvemento, derivados de 
rocas acedas, sedimentos ou esquistos metamorfizados ricos en sílice, con elevada 
permeabilidade e boa aireación, polo que xeralmente non se presentan neles fenómenos de 
redución e anaerobios. O mais destacado deles es o solo tipo Ranker. 
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Hidrografía 

Segundo a documentación e cartografía dispoñible, e consultado o visor Cartográfico do 
organismo de conca, Confederación hidrográfica do Miño-Sil, conclúese que algúns dos traballos 
proxectados desenvolveranse en zonas de policía dos ríos (franxa lonxitudinal de 100 metros de 
anchura respecto ao bordo do mesmo) Río do Foxo o dos Cochos, Rego das Chairas, Corga da 
Ramallosa, Corga das Motas e do Río Porto, ademais de varios leitos sen nome. 

As actuacións previstas no proxecto son compatibles cos usos permitidos polo organismo de 
conta na zona de policía.  

Calidade do aire 

Cos valores obtidos da Rede Galega do Aire, cuxa estación fixa  mais próxima ao MVMC é 
a  de Laza, a calidade do aire é Boa. 

Espazos naturais protexidos. 

O MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira atópase no ámbito da Rede Natura 2000 co as 
seguintes figuras e códigos de protección: 

• Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés, có código ES110003. 
• Zona Especial Conservación (ZEC) Baixa Limia, có código ES1130001. 
• Zona Especial Protección das Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código 

ES0000376. 
• Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) Baixa Limia e Serra do 

Xurés có código 110017 e Baixa Limia có código 110016. 
• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés. 
• Na área obxecto dos traballos atopase dentro el área de distribución potencial do Emys 

orbicularis, especie catalogada como en Perigo de Extinció, na área prioritaria de reprodución, 
de alimentación, de dispersión e de concentración do Aquila chrysaetos (Aguila Real), 
catalogada en Perigo de Extinción e na zona de posible nidificación de Cyrcus cyaneus 
(Aguilucho pálido) e Cyrcus pygargus (Aguilucho cenizo), catalogados como Vulnerables. 

Os hábitats e as coberturas dos hábitats presentes na ZEC-Baixa Limia e na zona de 
actuación son os seguintes: 

HABITATS NA ZEC BAIXA LIMIA (ES 1130001) 
% Cobertura na 
ZEC 

 % Cobertura 
no MVMC 

3110 Augas oligotroficas cun contido de minerais moi baixo das chairas areentas (Littorelletalia 
uniflorae). 

1 % --- 

3151 Lagos eutroficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition 1 % --- 
3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e Callitricho-
Batrachion. 

1 %  1 %  

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix. 1 % 1 % 
4030 Queirogais secos europeos. 47 % 4 % 
4090 Matogueira pulvinulares orofilos europeos meridionais 7 % --- 
6220* Pseudoestepas de gramíneas e anuais do orden Thero-Brachypodietea 1 %  1 % 
7110* Turbeiras altas activas 1 % 1 % 
7140 Mires de Transición e tremendales 1 % --- 
8130 Desprendementos mediterráneos occidentais termófilos 1 % 1 % 
8220 Pendentes rochosas silíceas con vexetación casmofítica 1 % 1 % 
8230 Rochedos silíceos con vexetación pionera do Sedo-Sclerantihion o do Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

4 % 5 % 
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HABITATS NA ZEC BAIXA LIMIA (ES 1130001) 
% Cobertura na 
ZEC 

 % Cobertura 
no MVMC 

8310 Covas non explotadas polo turismo 1 % 1 % 
91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salcion albae) 

1 % 1 % 

9230 Carballeiras galaico-portuguesas con  Quercus robur e  Quercus pyrenaica 4 % 1 % 
9260 Soutos. 1 % --- 
9330 Sobreirais 1 % --- 
9340 Aciñeirais 1 % --- 

Vexetación 

A vexetación actual da zona son formacións de matogueiras tipo Quexigais, Carqueixais, 
Folgueiras, Toxais, Silveiros, Xesteiras, etc. Non se atopa vexetación arbórea adulta agás nas 
vagadas.  

Fauna 

No visor da Xunta de Galicia de Conservación da Natureza para a zona na que efectuaranse 
os traballos da Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira atopámonos na área de 
distribución potencial do Emys orbicularis. As áreas de actuación no presentan na actualidade as 
condicións mais adecuadas para o seu desenvolvemento polo que  nos traballos de campo non foi 
detectada a presenza de ningún exemplar desta especie. 

A superficie do MVMC, atopáse dentro dunha Zona de Especial Protección das Aves 
(ZEPA), atopándose do mesmo xeito, o Parque Natural “Baixa Limia - Serra do Xurés” no 
territorio declarado como área prioritaria de reprodución, de alimentación, de dispersión e de 
concentración do Aquila chrysaetos (Aguila Real), catalogada en perigo de extinción e na zona 
de posible nidificación de Cyrcus cyaneus (Aguilucho pálido) e Cyrcus pygargus (Aguilucho 
cenizo), catalogados como vulnerables, polo que hai que telo en conta na planificación da 
execución dos traballos para evitar as perturbacións dos seus ciclos biolóxicos 

O MVMC dentro da zona 1 recollida no DECRETO 297/2008, de 30 de decembro, polo que 
se aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia. Esta é a zona prioritaria á hora de aplicar e 
fomentar as medidas de prevención dos danos producidos polo lobo.  

Paisaxe 

A paisaxe que podemos ver no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira é un mosaico de 
plantacións forestais, pasteiros, matogueiras, afloramentos rochosos e zonas con masas arbóreas 
autóctonas. 

Patrimonio Cultural 

Na superficie de actuación atópanse os seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio 
Cultural: 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 
GA32041002 Outeiro das Mos 577424 4656784 
GA32041003 Mamoa nº1 do Outeiro das Mos 577408 4656538 
GA32041004 Mamoa nº 2 do Outeiro das Mos 577412 4656473 
GA32041005 Mamoa nº 1 da Serra das Motas. 578068 4656032 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041006 Mamoa nº 2 da Serra das Motas 577734 4655964 
GA32041007 Mamoa nº 3 da Serra das Motas 577739 4655924 
GA32041008 Mamoa nº 4 da Serra das Motas 577554 4655991 
GA32041009 Mamoa nº 5 da Serra das Motas 577486 4655947 
GA32041010 Mamoa nº 6 da Serra das Motas 576798 4655501 
GA32041011 Mamoa nº 7 da Serra das Motas 576319 4655150 
GA32041012 Mamoa nº 8 da Serra das Motas 576230 4654982 
GA32041013 Mamoa nº 9 da Serra das Motas 575967 4655255 

GA32041014 
Mamoa nº 10 da Serra das Motas/Cabeza da 
Meda 

575764 4655185 

GA32041015 Mamoa nº 1 da Gramma do Corno Dourado 576032 4654452 
GA32041016 Mamoa nº 2 da Gramma do Corno Dourado 576066 4654433 
GA32041017 A Mota da Cabreira 575976 4653334 

Socioeconomía 

Lobeira ten un total de 1.010 habitantes en 2018 segundo o INE, o que representa un 0,26% 
do total da poboación da provincia de Ourense e o 0,03% dos habitantes totais de Galicia.  

Na distribución da poboación o Concello ten un 3,27 % de idade menor de 18 anos, un 
45,65% entre 18-65 anos e un 51,08% formada por maiores de 65 anos. Isto demostra a 
tendencia ao envellecemento da poboación, onde a terceira idade cuadriplica á poboación máis 
nova. 

A poboación en Lobeira, do mesmo xeito que a maioría dos municipios galegos decrece e 
débese, en parte, ao importante descenso da natalidade e doutra banda a emigración cara a 
grandes núcleos urbanos. 

O estudo da densidade de poboación pon de manifesto que o núcleo onde se concentra a 
maior parte da mesma é na parroquia de San Vicente, e o núcleo máis despoboado é a parroquia 
de Cabaleiros, aínda que hai que ter en conta que tamén é a parroquia con menor número de 
pobos 

10.4. Identificación de accións do proxecto susceptibles de producir impactos.  

Procedeuse a identificación dos impactos susceptibles de ser provocados polo proxecto en 
cada unha das súas fases, obténdose as seguintes táboas resumo: 

Impactos Negativos 

Fase 
Impacto 

Mínimo 

Impacto 

Compatible 

Impacto 

Moderado 

Impacto 

Severo 

Impacto 

Crítico 
TOTAL 

Fase I. Formulación 1 0 0 0 0 1 

Fase II. Execución 11 16 56 16 10 109 

Fase III. Explotación 13 6 4 0 0 23 

TOTAL 25 22 60 16 10 133 
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Impactos Positivos 

Fase Impacto Mínimo Impacto Lixeiro 
Impacto 

Moderado 

Impacto 

Notable 
TOTAL 

Fase I. Formulación 0 0 6 9 15 

Fase II. Execución 0 0 62 17 79 

Fase III. Explotación 3 0 36 14 53 

TOTAL 3 0 104 40 137 

Os impactos negativos severos e críticos, prodúcense na fase de execución do proxecto nas 
acción mais mecanizadas, se ben aplicando as medidas previstas no proxecto estas actuación 
pódense levar a cabo. 

10.5. Medidas preventivas, correctoras e compensatorias.  

Para minimizar o impacto ambiental producido por os traballos de repoboación aplicaranse 
dous tipos de medidas:  

• Medidas preventivas ou protectoras: Realízanse coa finalidade de evitar ou reducir o 
impacto antes de que se produza. 

• Medidas correctoras: Son aquelas que se adoptan unha vez realizados os traballos co fin 
de rexenerar, reducir ou anular os impactos que puidesen producirse no medio. 

Entre as medidas que se propón están as seguintes: 

Na Fase I (Formulación), non é preciso implantar medidas correctoras xa que os impactos 
ocasionados son maiormente positivos. 

Na Fase II (Execución) é onde prodúcense os impactos máis significativos. Para minimizar 
os impactos nesta fase, antes do inicio dos traballos procederase ao balizamento e sinalización da 
área de actuación, de modo que nin o persoal, nin os vehículos ou maquinaria afecten as zonas 
restrinxidas do ámbito de actuación (fontes e leitos, áreas de cautela de elementos patrimoniais, 
etc). Ademais as instalacións provisionais localizaránse fora das zonas restrinxidas. 

A maquinaria cumprirá coa normativa de emisións de ruído e gases que lle resulte de 
aplicación, debendo dispor de documentación acreditativa ao respecto. Dita maquinaria actuará 
na zona no restrinxida para ela, é prohibiranse os traballos nocturnos é no período de cría e 
nidificación da fauna de interese. 

O tratamento da vexetación levaranse a cabo de forma selectiva, preferentemente de forma 
manual ou de xeito puntual si é mecanizada, e sempre seguindo un criterio conservacionista, é 
dicir minimizando a eliminación da vexetación. 

Os exemplares pertencentes a especies protexidas ou de especial interese que deban ser 
conservados, serán localizados e balizados antes do comezo dos traballos, e no seu caso 
adoptaranse medidas de protección de ditos exemplares (balizamento, valado perimetral, manto 
de protección, etc.) 
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Como criterio xeral, tentará minimizar o impacto sobre a xeomorfoloxía da zona do 
proxecto, adaptándose o movemento de terras a orografía existente para evitar a xeración de 
terras sobrantes. No caso de xeralos e ter que depositalos terase especial coidado de non afectar 
aos hábitats prioritarios, nin ao patrimonio cultural, e non se poderán utilizar para este fin as 
zonas de servidume dos cursos fluviais, as zonas de pendente próximas a estes, nin as que 
interfiran na rede natural de drenaxe. Nos períodos de seca, procederase á humectación das zonas 
onde se estean a realizar escavación ou movementos de terras. 

Se durante a execución dos traballos atoparase especies dos hábitats prioritarios descritos, 
ou exemplares da especie em perigro de extinción, se comunicará ao promotor para a 
reformulación do proxecto para non afectar ditos hábitats. 

Unha vez finalizadas as obras é obrigatorio limpar e acondicionar as zonas alteradas e os 
seus arredores, devolvéndoas ao seu estado inicial na medida do posible. 

Na fase de explotación non se producen impactos críticos, se ben a hora de facer as 
actuacións de mantemento da repoboación terase en conta todas as medidas referidas na fase 
anterior. 

10.6. Plan de vixilancia ambiental  

O plan de vixilancia e control ambiental da obra ten os seguintes obxectivos específicos: 

• Garantir que a repoboación se axuste ao condicionado no presente estudo, así como o 
cumprimento das medidas preventivas, protectoras e correctoras establecidas no mesmo. 

• Garantir que as obras correspóndense coas definidas no proxecto de repoboación, 
avaliándose no seu caso as posibles implicacións ambientais de calquera tipo de modificado 
posterior do mesmo. 

• Garantir a correcta execución das medidas preventivas e correctoras propostas neste 
estudo. 

• Controlar os impactos negativos que non se tiveran en conta neste estudo, e que se 
detecten ao longo da execución dos traballos. 

O seguimento ambiental da obra será levado a cabo por persoal especializado sobre puntos 
de vixilancia previamente establecidos en función da natureza da actuación, de maneira que 
poida facerse un seguimento dos niveis de impacto xerados polas actuacións e da eficacia das 
medidas protectoras e correctoras adoptadas. 

Para cada un dos elementos e factores do medio considerados neste estudo, fixaranse os 
indicadores ambientais, a periodicidade dos controis, así como os limiares de alerta. Cando o 
valor dun indicador acade o limiar de alerta. Procederase en tódolos casos e de forma sistemática 
co seguinte protocolo de actuación. 

• Paralización temporal da acción que xera o efecto impactante. 
• Supervisión da correcta aplicación das medidas preventivas e correctoras definidas neste 

estudo ante esta acción. 
• Corrección das deficiencias detectadas na aplicación das medidas preventivas e 

correctoras previstas. 
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• Definición e aplicación, se é o caso, de medidas preventivas e/ou correctoras 
complementarias. 

• Levantamento da paralización temporal da acción causante do efecto impactante. 
• Medición extraordinaria do indicador para comprobar a diminución do seu valor por 

debaixo do limiar de alerta. 

Cando para a determinación de valores dos indicadores establecidos sexa preciso efectuar 
medicións e/ou analíticas, estas realizaranse polo organismo de control autorizado ou entidade 
homologada, e as tomas de mostras e as medicións realizaranse durante os labores con maior 
incidencia sobre os indicadores obxecto de control. 

10.7. Conclusións  

Como pódese constatar nos apartados anteriores, as actuacións previstas neste proxecto 
suporán unha serie de efectos sobre o medio, estes unha vez identificados e tras a avaliación dos 
impactos previsibles durante as tres fases do proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de 
Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense) e tendo en conta as medidas de sustentabilidade e 
mitigación de impactos propostas no mesmo, así como, o Plan de Vixilancia que vele polo 
cumprimento destas medidas, cabe concluír que dito proxecto resulta COMPATIBLE coa 
conservación do medio ambiente, os recursos naturais e culturais do ámbito no que se 
desenvolve, sendo executado nos termos de sustentabilidade e integración paisaxística proposta 
neste estudo de avaliación ambienta. 

 

Ourense, xuño de 2019 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 
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