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1. ANTECEDENTES. 

A CMVMC das parroquias de a Fraga (San Bartolomeu), Parada (Sta. Eufemia) e San Xes De 
Vilariño (San Xes), propietaria do MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, en acordo tomado 
en asemblea xeral, solicitou a redacción do proxecto "Repoboación no MVMC de Serra de 
Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense)" co obxectivo de definir os traballos necesarios para a 
plantación de terreos propiedade do monte actualmente cubertos con matogueira e de unha clara 
vocación forestal. 

En cumprimento desta encomenda, o presidente solicitou a redacción do proxecto 
"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira (Lobeira - Ourense)", cuxo 
obxectivo era a definición dos traballos necesarios para a plantación de 164,33 ha en terreos 
propiedade do monte que tivesen unha clara vocación forestal. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira está integramente incluído no ámbito da Rede 
Natura 2000 co as seguintes figuras e códigos de protección; Zona Especial Conservación (ZEC) 
Baixa Limia (ES1130001); Parque Natural denominado Baixa Limia e Serra do Xurés 
(ES110003); Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés.; Zona Especial Protección das 
Aves (ZEPA) Baixa Limia e Serra do Xurés, có código (ES0000376) 

As actuacións proxectadas desenvólvense nunha superficie superior a 50 ha sendo todas as 
mouteiras de máis de 10 ha, e estando todas incluídas na ZEC Baixa Limia (ES1130001) da 
Rede Natura 2000, polo que segundo o que di a Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental debese 
realizar o procedemento de avaliación de impacto ambiental, xa que tratase dun proxecto 
incluído no Anexo I Proxectos sometidos a avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, 
capitulo II, sección 1ª. No seu Grupo 9. Outros Proxectos. 

Consecuencia disto, e en aplicación do artigo 11 da Lei 7/2008 do 7 de xullo de protección da 
paisaxe de Galicia que no seu apartado 1 di “en todos os proxectos que deban someterse ao 
procedemento de declaración de impacto ambiental, segundo establécese na lexislación 
sectorial vixente, as entidades promotoras haberán de incorporar no estudo de impacto 
ambiental un estudo de impacto e integración paisaxística, documento específico no que se 
avaliarán os efectos e impactos que o proxecto poida provocar na paisaxe e as medidas de 
integración paisaxística propostas polas devanditas entidades.”, concluíse que e necesario a 
redacción do estudo de impacto e integración paisaxística. 

Co seguinte documento pretendese dar cumprimento ao artigo 11 da Lei 7/2008, do 7 de 
xullo, de protección da paisaxe de Galicia, no que se establece que “os estudos de impacto e 
integración paisaxística deberán conter: 

Unha diagnose do estado actual da paisaxe: principais compoñentes, valores 
paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da paisaxe. 

As características principais do proxecto. 
O impacto previsto do proxecto sobre os elementos que configuran a paisaxe. 
A xustificación de como se incorporaron ao proxecto os obxectivos de calidade 

paisaxística e as determinacións das Directrices de paisaxe establecidas para a unidade 
de paisaxe na que se pretende executar  a actuación. O contido deste apartado será 
preceptivo unha vez que sexan aprobadas as Directrices de paisaxe. 

Os criterios e medidas a adoptar para alcanzar a integración paisaxística do 
proxecto.” 
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2. DATOS XERAIS. 

2.1. Denominación da actuación. 

"Repoboación forestal no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira"  

2.2. Promotor. 

O promotor do proxecto é: 

NOME/RAZÓN SOCIAL NIF 

Comunidade do Monte Veciñal en Man Común de Serra de Leboreiro e Cabreira V-32221335 

TIPO DE VIA NOME DA VIA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA 

LUGAR A FRAGA S/N --- --- --- 

PARROQUIA LUGAR 

A FRAGA - SAN XES A FRAGA - SAN XES 

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE 

32025 OURENSE LOBEIRA A FRAGA - SAN XES 

DATOS DE CONTACTO DO PROMOTOR 

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

660482800 --- 660482800 mvmcleboreiro@cmdemontes.es 

Y en su representación: 

NOME / RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF 

ANTONIO DOMINGUEZ FERNANDEZ 34924313D 

2.3. Equipo redactor do proxecto e do estudo de impacto e integración paisaxística. 

O equipo redactor do proxecto, EIA y EIIP é: 

NOME/RAZÓN SOCIAL DA EMPRESA CONSULTORA NIF 

FORESTACIÓN GALICIA, S.A. A-32226326 

DATOS DO EQUIPO REDACTOR DO PROXECTO, EIA é EIIP 

NOME PRIMEIRO APELIDO 
SEGUNDO 
APELIDO 

NIF: TITULACIÓN 

JOSE MANUEL  MARTIN MARTINEZ 02875464-G Enxeñeiro De Montes 
JOSE ANTONIO DE LLANOS SALGUERO 08948380-T Enxeñeiro Técnico Agrícola 

DATOS DE CONTACTO DO EQUIPO REDACTOR 

TELÉFONO FAX TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

988255352 988227906 609574921 
foresga@foresga.es 
ja.llanos@foresga.es 

2.4. Situación e localización das actuacións. 

As actuacións previstas desenvolveranse en: 

TIPO DE VIA NOME DA VIA NÚMERO X (ETRS 89) Y (ETRS 89) 

MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA S/N 577029 4655796 

PROVINCIA COMARCA CONCELLO LOCALIDAD 

OURENSE BAIXA LIMIA LOBEIRA A FRAGA 

CP PARROQUIA PROPIETARIO 

32025 A FRAGA CMVMC DE SERRA DE LEBOREIRA E CABREIRA 
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2.5. Datos e superficies das parcelas afectadas polas actuacións. 

As superficies destinadas a plantación ocupan 164,33 ha das clasificadas a favor do MVMC, e 
atópanse en áreas rasas con clara vocación forestal. Os datos das parcelas nas que 
desenvolveranse as actuacións son os seguintes: 

REFCAT COORX COORY 
Ha 
parcela ACTUACION 

ha 
actuacion 

32007A11900208 578298,00 4656085,10 2,29 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 0,32 

32007A11900208 578298,00 4656085,10 2,29 Devasa Area defensa contra incendios  0,29 
32007A11900208 578298,00 4656085,10 2,29 Area defensa contra incendios lindante pista 0,32 

32007A11900210 578420,54 4656200,70 11,48 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 0,09 

32007A11900210 578420,54 4656200,70 11,48 Devasa Area defensa contra incendios  0,09 
32007A11900210 578420,54 4656200,70 11,48 Area defensa contra incendios lindante pista 0,01 

32007A11900212 578107,96 4656437,34 6,87 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 1,72 

32007A11900212 578107,96 4656437,34 6,87 Devasa Area defensa contra incendios  0,14 

32007A11900215 577718,24 4656748,57 16,55 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 2,32 

32007A11900215 577718,24 4656748,57 16,55 Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion Betula sp 0,26 
32007A11900215 577718,24 4656748,57 16,55 Devasa Area defensa contra incendios  0,81 
32007A11909016 578334,05 4656114,19 0,28 Devasa Area defensa contra incendios  0,09 

32042A00100002 576383,69 4655818,04 183,31 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 34,47 

32042A00100002 576383,69 4655818,04 183,31 
Roza + aburatado co retroaraña + Plantación P. 
sylvestris 14,34 

32042A00100002 576383,69 4655818,04 183,31 Devasa Area defensa contra incendios  0,95 
32042A00100002 576383,69 4655818,04 183,31 Area defensa contra incendios lindante pista 1,40 
32042A00100003 576667,90 4656756,94 54,06 Devasa Area defensa contra incendios  0,46 
32042A00109001 576583,39 4656552,39 1,15 Area defensa contra incendios lindante pista 0,47 
32042A00109002 575959,02 4654649,53 3,64 Area defensa contra incendios lindante pista 2,02 

32042A00200001 577924,53 4655716,38 13,60 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 2,81 

32042A00200003 577502,85 4656468,42 50,42 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 1,79 

32042A00200003 577502,85 4656468,42 50,42 Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion Betula sp 10,74 
32042A00200003 577502,85 4656468,42 50,42 Devasa Area defensa contra incendios  0,52 

32042A00300385 576893,63 4653934,78 595,27 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 70,79 

32042A00300385 576893,63 4653934,78 595,27 Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion Betula sp 3,12 
32042A00300385 576893,63 4653934,78 595,27 Devasa Area defensa contra incendios  1,97 
32042A00300385 576893,63 4653934,78 595,27 Area defensa contra incendios lindante pista 1,60 

32042A00400040 578342,42 4655327,90 47,17 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 0,77 

32042A00400040 578342,42 4655327,90 47,17 Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion Betula sp 1,52 
32042A00400040 578342,42 4655327,90 47,17 Devasa Area defensa contra incendios  0,64 
32042A00400040 578342,42 4655327,90 47,17 Area defensa contra incendios lindante pista 0,04 

32042A00400043 578317,74 4655876,91 25,73 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 12,96 

32042A00400043 578317,74 4655876,91 25,73 Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion Betula sp 1,20 
32042A00400043 578317,74 4655876,91 25,73 Devasa Area defensa contra incendios  0,64 
32042A00400043 578317,74 4655876,91 25,73 Area defensa contra incendios lindante pista 0,37 
32042A00409002 579022,09 4655757,02 0,80 Area defensa contra incendios lindante pista 0,30 

32085A10600007 576040,90 4656664,39 34,83 
Roza mecanizada+ aburatado+ plantacion 
P.sylvestris 0,31 

32085A10600007 576040,90 4656664,39 34,83 Devasa Area defensa contra incendios  0,25 
32085A10700006 577428,62 4657054,27 9,31 Devasa Area defensa contra incendios  0,04 

2.6. Normativa de aplicación e outras afeccións. 

Instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no concello. 
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Tipo  Instrumento Código Nome Aprobación Estado 

PT 
(Planeamento 
territorial) 

Directrices de ordenación del 
territorio 

DOT Directrices de ordenación do 
territorio 

2011-02-10 Vixente 

PS 
(Planeamento 
sectorial) 

Plan sectorial de incidencia 
supramunicipal 

OT11199 Plan sectorial de Ordenación de 
Äreas empresarias na Comunidade 
Autónoma de Galicia 

2014-04-30 Vixente 

PM 
(Planeamento 
municipal) 

Planeamento Xeral  NON --- --- 

Planeamento de 
desenvolvemento 

 Non --- --- 

Planeamento histórico  Non --- --- 

Delimitacións do solo do 
núcleo rural 

 Da Vila, na parroquia de Lobeira 2013-12-18 Vixente 

Delimitacións do solo do 
núcleo rural 

 Do núcleo rural de As Quintas 
parroquia de Lobeira 

2008-04-14 Vixente 

Delimitacións do solo do 
núcleo rural 

 Do nucleo rural de Ermide 2006-11-02 Vixente 

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. 

• 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 
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• 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 Xulio, de residuos e solos contaminados 

• Lei de Augas, aprobada por RD Lexislativo 1/2001, de 20 de Xulio 

• 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 Reglamento de desarrollo 
parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro de Responsabilidade Ambiental 

• Reglamento 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 

• 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 Reglamento 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 Reglamento 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 volumenes 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 

• Orde do 20 de novembro de 1984, que desenvolve o Real Decreto 2994/1982, sobre 
restauración de espazos naturais afectados por actividades extractivas. 

• Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 

• Decreto 442/1990, de avaliación do Impacto Ambiental para Galicia. 

• Decreto 327/1991, de avaliación de efectos ambientais para Galicia. 

• Lei 1/1995, de protección ambiental para Galicia. 
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• 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 

• Lei 8/1995, do Patrimonio Cultural de Galicia. 

• Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación acústica. 

• Decreto 199/1997, que regula a actividade arqueolóxica en Galicia. 

• Decreto 150/1999 polo que se aproba o Regulamento de protección contra a contaminación 
acústica. 

• 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 

• 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 

• Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza 

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

• Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

• Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído 

• 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. 

• Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos como zonas de 
especial protección dos valores naturais 

• 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 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 

• 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. 

• 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. 

• 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 

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

• 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. 

• Lei 7/2008, de 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

• Decreto 64/2009 do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de Ordenación dos Recursos 
Naturais (PORN) do parque natural da Baixa Limia - Serra do Xurés. 

• Resolución do 30 de Novembro de 2009, da Secretaria de Estado de Medio Rural e Auga, 
pola que se publica a declaración de dous novas reservas da biosfera española: Reserva da 
Biosfera de Fuerteventura e Reserva da Biosfera Transfronteriza Gerés-Xurés entre España e 
Portugal e respectivamente. 

• Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia. 

• Decreto 37/2014 do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os 
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan Director da Rede Natura 
2000 de Galicia. 

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

• Lei 5/2019, do 2 de agosto, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia. 

2.7. Planos. 

No DOC.PLANOS, do Proxecto inclúese a colección de planos que definen graficamente a 
zona e o deseño das actuacións previstas. 
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3. CARACTERIZACIÓN DA ACTIVIDADE. 

3.1. Condicionantes técnicos da actividade. 

A reforestación do presente proxecto ten como obxectivo a creación de novas masas arboradas 
no monte naquelas zonas de clara vocación forestal e que na actualidade se atopan cubertas de 
mato. 

A creación das novas masas arboradas vai ser beneficiosa para o monte no que respecta a 
regulación hidrolóxica e a protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na 
loita contra os efectos do cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren 
consideradas reservorios a longo prazo de carbono, como de substitución, ao subministrar produtos 
renovables e alternativos aos combustibles fósiles.  

Na elaboración do proxecto analizáronse os aspectos legais que afectan ao monte, con especial 
atención aos relacionados coa propiedade así como aqueles que poidan supoñer limitacións ou 
condicionantes dos posibles usos. Neste sentido o proxecto de repoboación forestal acomodouse ás 
orientacións establecidas polos distintos plans e lexislacións vixentes, tendo en conta os seguintes 
condicionantes: 

3.1.1. Condicionantes bióticas e abióticas. 

No proxecto tivéronse en conta as medidas preventivas necesarias para o mantemento da rede 
de faixas de xestión da biomasa mediante o control do combustible e o mantemento da rede viaria. 

Nos últimos 10 anos declaráronse neste monte cinco incendios forestais no monte, dos cales 
tres queimaron unha superficie maior de 40 ha.  

3.1.2. Condicionantes hidrolóxicos. 

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 na zona 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 
bacía na zona de policía.  

3.1.3. Condicionantes polo patrimonio cultural. 

No ámbito do proxecto afectado polas actuacións e no seu entorno próximo localízanse a 
necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar ao contorno de protección dos 
seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio Cultural (todos eles tipo mámoa): 

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 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

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 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No obstante todos 
eles figuran no Catálogo Plan Básico Autonómico (PBA) e a súa localización e os seus contornos 
de protección represéntase no visor do PBA. De acordo co artigo 30 da LPCG estes bens 
intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Ningún deles conta cun contorno de 
protección específico, polo que é de aplicación o establecido no artigo 38 da LPCG é dicir, contan 
cun contorno de protección subsidiario constituído por unha franxa cunha anchura de 200 m de 
radio medidos dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben.  

3.1.4. Condicionantes polos existencia de espazos naturais protexidos. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira incide no ámbito territorial dos seguintes espazos 
naturais protexidos : 

• Espazo protexido Rede Natura 2000, segundo a Lei 5/2019 de 2 de agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, ao tratarse de: 

• 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. 

Segundo a zonificación feita no Plan director da Rede Natura 2000, as actuacións previstas 
atópanse na área de conservación da ZEC Baixa Limia. 

• Parque Natural denominado "Baixa Limia e Serra do Xurés", có código ES110003.  

No que se refiere a zonificación feita no Plan de Ordenación dos Recursos Naturais do P.N. 
Baixa Limia e Serra do Xurés, a zona atópase na zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

A zona de actuación atópase ademais nos límites de : 

• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés tendo, polo tanto, a consideración de área 
protexida por instrumentos internacionais. 

• Área prioritaria para avifauna, segundo Resolución do 18 de setembro de 2018 da D.X. de 
Patrimonio Natural, pola que se actualiza la delimitación das áreas prioritarias de reproducción, de 
alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo Galego de 
especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade 
Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a 
colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. 

Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000, no ámbito do proxecto pode 
haber representacións dos seguintes tipos de hábitats prioritarios do Anexo I da Directiva 
92/43/CEE: 

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

Segundo a zonificación do Plan de recuperación do sapoconcho europeo (Emys orbicularis) en 
Galicia (aprobado mediante Decreto 70/2013 do 25 de abril), ámbito do proxecto atópase na Área 
Potencial.  

O monte de Serra de Leboreiro e Cabreira, atópase na zona 1 recollida no DECRETO 
297/2008, de 30 de decembro, polo que se aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia.   

3.1.5. Condicionantes pola paisaxe. 

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de 
xullo, (DOG do 25/08/2016), o lugar no que se proxecta a actuación localízase na grande área 
paisaxística Chairas, Fosas e Serras Ourensás, entre as comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e 
Baixa Limia. A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese 
paisaxístico AEIP-04-05 de Pena Gache- Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das 
paisaxes; esta área caracterízase fundamentalmente polos seus valores paisaxísticos de tipo natural, 
pero tamén culturais (Mámoa de Mota Grande) e panorámicos (miradoiro de Penagache). 

Os montes da Serra de Leboreiro caracterízanse actualmente polo dominio de coberturas de 
matogueira entre afloramentos rochosos, cunha presenza menor de zonas arboradas vinculadas cos 
escasos cursos de auga existentes. 

3.2. Programa funcional. 

Para alcanzar os obxectivos propostos, o proxecto de repoboación debe dar resposta aos 
seguintes aspectos: 

Selección e deseño das áreas de plantación. 

A selección e deseño das áreas de reforestación supón un esforzo para conxugar por unha banda 
a propia viabilidade técnica da plantación cos condicionantes referidos no apartado anterior, co fin 
de obter plantacións forestais localizadas nas áreas máis propicias, compostas por masas mixtas 
que aporten variedade textural e ecolóxica e sempre sen invadir áreas propias doutros usos.   

Elección da especie de plantación. 

A elección da especie de plantación faise de entre aquelas que son ecoloxicamente compatibles 
co medio e tecnicamente viables para o fin ao que están destinadas.  

É por tanto necesario que no proxecto se faga un estudo detallado dos factores que determinan o 
futuro desenvolvemento da plantación, (clima, tipo e profundidade do solo, a altitude, a 
orientación, etc.), e  que a partir deste se elixa a especie máis axeitada co medio receptor, sempre 
de acordo co indicado no Plan Forestal de Galicia para esta comarca xeoforestal. 

Elección das técnicas de preparación do terreo para a plantación. 

A preparación do terreo para a plantación ten como obxectivo dotar á planta das mellores 
condicións para o seu desenvolvemento, eliminando a competencia que supón a vexetación 
existente durante as primeiras etapas de desenvolvemento, e preparando o solo para favorecelo 
crecemento.  

Na elección da técnica de plantación, ademais da súa viabilidade técnica débese ter en conta o 
impacto que os traballos supoñen no medio e na paisaxe de acollida. 
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Deseño das áreas de defensa contra incendios forestais. 

O proxecto debe contemplar as infraestruturas de defensa contra incendios forestais (devasas e 
faixas cortalumes lindeiras con pistas), segundo o dito 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.  

No deseño destas infraestruturas de defensa contra incendios aproveitaranse na medida do 
posible as pistas e devasas existentes na zona evitando a creación de infraestruturas innecesarias. 

Deseño e adecuación dos accesos a área de actuación. 

No deseño dos accesos as mouteiras de reforestación contarase coa rede local de camiños 
existente na zona evitando na medida do posible a apertura de novas pistas de accesos a 
plantación. 

Tarefas de mantemento das plantacións. 

Para garantir a viabilidade futura da plantación é necesario adoptar unha serie de medidas de 
protección e mantemento do material vexetal implantado, e repoñer no seu caso os exemplares 
perdidos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DA PAISAXE. 

4.1. Análise. 

4.1.1. Identificación do ámbito do estudo ou afección. 

De acordo co Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de 
xullo, (DOG do 25/08/2016), o ámbito de actuación encádrase na Grande Área Paisaxística de 
Chairas, Fosas e Serras Ourensás, entre as Comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e Baixa 
Limia. A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese paisaxístico 
AEIP-04-05 de Pena Gache-Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das paisaxes; esta área 
caracterízase fundamentalmente polos seus valores paisaxísticos de tipo natural, pero tamén 
culturais (Mámoa de Mota Grande) e panorámicos (miradoiro de Penagache). 

No anexo cartográfico recóllense os mapas nos que se representa a cartografía dos elementos e 
valores paisaxísticos descritos nos seguintes apartados. 

4.1.1.1. Definición da cunca visual.  

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira sitúase ao Norte do concello de Lobeira, no seu 
límite cos concellos de Bande e Verea e coa fronteira de Portugal polo oeste. 

A zona de actuación non conta con tramos do viario principal da rede galega, nin tampouco da 
rede primaria complementaria, as vías dispoñibles son as estradas locais que percorren o cuadrante 
sur dende Parada do Monte ata os lugares de A Fraga e Taboazas. Os accesos ata os montes 
faranse polas pistas forestais que soben dende A Fraga o Taboazas. 

No que se refire a miradoiros, roteiros turísticos e carreiros que poidan ser frecuentados por 
visitantes, atopamos na zona o itinerario patrimonial do Roteiro dá Serra de Leboreiro, que desde o 
núcleo da Fraga chega ata Alto dá Portela do Pau en Portugal para regresar ao punto de partida. 
Este roteiro atravesa de Este a Oeste a zona de actuación. 

As mouteiras de reforestación atópanse na zona Norte do Monte, ocupando as ladeiras da Serra 
das Motas con orientación sureste, e parte das ladeiras da Serra de Leboreiro con orientación Este. 
Nestes montes dominan as coberturas de matogueira entre afloramentos rochosos, cunha presenza 
menor de zonas arboradas vinculadas cos escasos cursos de auga existentes. 

Para a determinación do ámbito de estudo do EIIP tomase como referencia a cunca visual, 
entendida como o territorio dende onde son visibles as actuacións do proxecto obxecto do estudo. 
Para a determinación da mesma, é necesario definir antes os puntos de observación dende onde se 
perciben as actuacións e os elementos característicos da paisaxe, que polo xeral son sempre os 
lugares de maior afluencia pública (núcleos de poboación, rutas turísticas, sendeiros, etc., o ben as 
estradas se se consideran como puntos de observación dinámicos. 

Segundo o dito o perímetro da cunca visual considerada percorre as cotas mais altas da zona 
Norte da Serra de Leboreiro e da Serra das Motas, e inclúe as ladeiras con orientación sueste 
destas serras que son visibles dende o lugar de A Fraga e dende os sendeiros e pistas forestais que 
soben ata os montes. 

A superficie considerada segundo estes parámetros suma un total de 1.384 ha e inclúe ademais 
das ladeiras do MVMC de Serra de Leboreiro a case totalidade da superficie do MVMC do Monte 
Baixo da Fraga no fondo do val e unha parte do MVMC de Farlanza no límite este da cunca visual 
(ver anexo cartográfico). 
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Limites MVMC Serra de Leboreiro. Cunca Visual e Actuacións previstas 

4.1.1.2. Definición dos puntos de observación. 

Os puntos de observación son os lugares desde onde se percibe principalmente a paisaxe da 
cunca visual e ademais teñen maior afluencia pública, de entre eles uns son vías de comunicación 
que poden considerarse como puntos de observación dinámicas (secuencias de vistas), mentres que 
outros se localizan en núcleos de poboación, áreas recreativas, miradoiros e roteiros turísticas moi 
visitados ou ben son puntos singulares por mostrar detalles particulares da paisaxe. 

Os lugares con afluencia pública (na maioría dos casos dos propios veciños destes lugares) 
dende onde pode percibirse a zona de actuación son poucos e atópanse próximos ao lugar de A 
Fraga, nas estradas de acceso a este e nas pistas de acceso ao monte. Estes puntos de observación 
sitúanse a unha altitude que nalgúns casos non permiten ter unha visual completa das actuacións de 
plantación. 

Como as mouteiras de plantación ocupan na maior parte as cotas altas das ladeiras con 
orientación sueste, os mellores emprazamentos para aprecialas actuacións atópanse ao sur (núcleo 
de A Fraga) e nos puntos mais altos da Serra das Motas situados ao Leste, aínda que a afluencia 
pública nesta zona é moi pouca.  

Estes puntos de observación sitúanse a unha cota inferior que a das actuacións polo que o 
relevo, e nalgúns casos a cuberta vexetal, non permiten ter unha boa visual da paisaxe da zona da 
plantación. 

Na seguinte táboa numéranse os emprazamentos que foron seleccionados como puntos de 
observación pola súa situación xeográfica, accesibilidade e afluencia pública. Dende eles se ha 
comprobado a calidade visual das mouteiras co fin de valorar o impacto que as actuacións 
propostas poden xerar na paisaxe. 
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ID Nome Coord X Coord Y Observatorio Visual Descripción 

1 Estrada A Fraga 1 578817 4652647 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 15% 

2 Estrada A Fraga 2 578256 4653533 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 10% 

3 Ruta Serra Leboreiro 1 578211 4654159 Parcial pouco transitada Mala Mouteira 1 - Parcial 05 % 

4 Ruta Serra Leboreiro 2 578246 4654760 Parcial pouco transitada Mala Mouteira 1 - Parcial 05 % 

5 Ruta Serra Leboreiro 3 577694 4655825 Parcial pouco transitada Regular Mouteira 1 - Parcial 15 % 

6 Ruta Serra Leboreiro 4 577038 4655587 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 20 % 

7 Ruta Serra Leboreiro 5 576439 4655302 Parcial Boa Mouteira 1 ; Mouteira 3 - Parcial 10%; Parcial 30% 

8 Ruta Serra Leboreiro 6 576117 4654971 Parcial Boa Mouteira 1; Mouteira 3 - Parcial 15 %; Parcial 10% 

9 Ruta Serra Leboreiro 7 575794 4655179 Parcial Boa Mouteira 1; Mouteira 3 - Parcial 15 %; Parcial 15 

10 Ruta Serra Leboreiro 8 578037 4656069 Parcial Boa Mouteira 1; Mouteira 2 - Parcial 30%; Parcial 05% 

11 Pista forestal Este 1 579456 4654042 Parcial pouco transitada Boa Mouteira 1 - Parcial 05% 

12 Pista forestal Este 2 579838 4654731 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 10% 

13 Pista Forestal Este 3 579210 4655472 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 10 % 

14 Pista forestal Este 4 577603 4655996 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 20 % 

15 Pista forestal Este 5 576372 4656093 Parcial pouco transitada Boa Mouteira 1 - Parcial 30 % 

16 Pista Forestal Sur 1 576150 4653378 Parcial Boa Mouteira 1 ; Mouteira 2 - Parcial 25% ; Parcial 5% 

17 Pista Forestal Sur 2 576029 4654202 Parcial Boa Mouteira 1 - Parcial 25 % 

18 Miradoiro Cruz Penagache 574874 4660230 Parcial Regular Mouteira 1 - Parcial 5% 

No seguinte mapa descríbense graficamente a localización dos puntos de observación que foron 
seleccionados, e nas posteriores fichas de observación a descrición das visuais obtidas das 
mouteiras de actuación dende estes puntos. Todo isto permitinos valorar a repercusión que os 
traballos proxectados terán nun futuro sobre os elementos da paisaxe identificados (rochedos, 
elementos de vexetación xa existentes, etc.). 

O deseño da reforestación formando mouteiras que alternan con superficies de matogueira, 
xunto co relevo montañoso da zona, fai que a visuais obtidas dende os puntos de observación 
sexan todas parciais. Desde os puntos de observación apreciarase nun futuro as novas masas 
arboradas alternando coas de matogueira, os afloramentos rochosos e as zonas de protección 
cultural excluídas da reforestación.  

Como resumo do estudo do impacto das actuacións sobre a cunca visual, cabe dicir que dende o 
punto de vista paisaxístico o grado de exposición das actuacións é moi baixo, e que as novas 
plantacións propostas respectan a dominancia da cuberta de matogueira, conserva as masas 
arboradas existentes e os afloramentos rochosos, todo elo co obxectivo de manter a calidade 
paisaxística na zona.  
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4.1.1.3. Mapa guía dos puntos de observación. 
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4.1.1.3.1. Ficha nº 1. Punto de Observación C-002. 
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4.1.2. Caracterización xeral do ámbito do estudo. 

O MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira sitúase ao Norte do concello de Lobeira, no seu 
límite cos concellos de Bande e Verea e coa fronteira de Portugal polo oeste. 

É unha área de media montaña co exposición leste e altitude media de 1.200 m, onde o pico 
máis alto é o Pico do Codesal (1.334 m) e sitúase ao sur das actuacións. A unidade xeomorfoloxica 
dominante é a da Serra, e os termotipos bioclimáticos os Supra e Orotemperados (Rodríguez 
Guitián e Ramil Rego, 2007).  

A cunca do estudo caracterízase na actualidade polo dominio de coberturas de matogueira con 
afloramentos rochosos, cunha presenza menor de zonas arboradas asociadas aos escasos cursos de 
auga existentes.  

No tocante a esta rede hidrográfica da bisbarra o río máis importante é o Limia, que segue o seu 
curso pola Baixa Limia na dirección nordeste-suroeste e acolle os encoros de As Conchas e 
Lindoso. O principal afluente deste río na zona de actuación é o río Grou, que recolle as augas dos 
moitos regos e corgas das súas ladeiras, entre eles os da zona de actuación (Río do Foxo ou dos 
Cocho, río Porto, Rego das Chairas, a Corga do Carballal, a Corga das Motas, a Corga da 
Ramallosa etc.). 

A entidade de poboación máis importante da zona é A Fraga cun total de 39 habitantes, e máis 
afastadas atópanse os núcleos de Parada do Monte e Senderiz. Teñen todas unha estrutura 
poboacional avellentada cunha taxa de natalidade moi baixa que non consegue equilibrar a taxa de 
mortalidade, o que dificulta a substitución xeracional. Os servizos e equipamentos básicos 
concéntranse na capital municipal (Lobeira) e nos concellos limítrofes de Bande e Muiños.  

A zona non conta con tramos do viario principal da rede galega, nin tampouco da rede primaria 
complementaria, as vías dispoñibles son as estradas locais que partindo dende Parada do Monte e 
Senderiz percorren o cuadrante sur da zona ata os lugares de A Fraga e Taboazas. 

O uso do solo nesta área son o reflexo do despoboamento e o abandono das actividades 
agrogandeiras e forestais, que se manifesta por unha parte na vexetación natural (mato) dunha 
superficie considerable da área, e por outra parte, na perda de superficie agrícola que se transforma 
en mato ou en arborado rexenerado fundamentalmente.  

A unidade da paisaxe dominante na cunca obxecto do estudo é a de Serras; Matogueira e 
Rochedo, con predominio dos termotipos Supra e orotemperado. Con todo ao redor do núcleo da 
Fraga, no fondo do val, onde os termotipos son mesotemperados atópanse cubertas propias do 
Agrosistema extensivo. 

4.1.3. Identificación das unidades da paisaxe. 

O ámbito de actuación encádrase na Grande Área Paisaxística de Chairas, Fosas e Serras 
Ourensás, entre as Comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e Baixa Limia.  

A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese paisaxístico 
AEIP-04-05 de Pena Gache- Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das paisaxes. 

A presenza da unidade morfolóxica Serras; Matogueira e rochedo, ten unha clara dominancia 
nesta área cun 93,62% da superficie do estudo. So ao redor do núcleo da Fraga, no fondo do val, 
onde os termotipos son mesotemperados atopamos cubertas propias da paisaxe Serras; 
Agrosistema extensivo. 
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As unidades da paisaxe dominantes na área do estudo segundo a definición feita no Catálogo da 
paisaxe desta Grande Area Paisaxística son as seguintes:  

CAT Tipos de paisaxe no ámbito de actuación SUPERFICIE HA % 

108 Serras; Matogueira e rochedo; Mesotemperado inferior 0,68 0,05% 

109 Serras; Matogueira e rochedo; Mesotemperado superior 86,08 6,23% 

110 Serras; Matogueira e rochedo; Supra e orotemperado 1191,42 86,29% 

136 Serras; Agrosistema extensivo; Mesotemperado superior 20,49 1,48% 

137 Serras; Agrosistema extensivo; Supra e orotemperado 81,98 5,94% 

TOTAL  1.380,65 100,00% 

As actuacións de plantación propostas van supoñer una modificación destas coberturas do solo, 
de xeito que a cuberta de matogueira substituirase pola arborada nun 15 % da superficie do monte. 
No deseño das novas masas arboradas estableceronse descontinuidades (mosaico) entre zonas de 
plantación e matogueira , que favoreceran a diversidade paisaxística e servira de refuxio para a 
fauna con requerimentos destes tipos de hábitats.  

 
Vista 3D Actuaciones na cunca visual 

4.1.4. Identificación dos elementos da paisaxe. 

4.1.4.1. Elementos estruturais. 

4.1.4.1.1. Morfoloxía do terreo. 

O relevo montañoso caracteriza totalmente esta zona, ocupando a unidade morfolóxica Serras 
toda a superficie da mesma, o que implica un relevo de altitude media elevada (1200 m) aínda que 
é ondulado e presenta grandes superficies aplanadas ou con pendentes suaves.  

A exposición dominante das actuacións na cunca do estudo, é a SE partindo das cumios das 
serras das Motas e Leboreiro cara ao fondo do val e a núcleo de A Fraga. Trátase de ladeiras con 
pendentes moderadas a fortes, na que pódense apreciar una sucesión de regos e corgas de curto 
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percorrido e carácter estacional e onde destaca a presenza de afloramentos rochosos que dominan a 
súa contorna. 

4.1.4.1.2. Hidrografía. 

A rede hidrográfica da zona fórmana un conxunto de regos e Corgas de curto percorrido e de 
carácter estacional, que dende a Serra das Motas e a de Serra de Leboreiro recollen as augas das 
ladeiras orientais cara ao fondo do val do rego das Chairas que é afluente do río Grou e 
pertencente a bacía do río Limia. 

Polo norte as corgas e regos desembocan na valgada do Río do Foxo ou dos Cochos que tamén 
pertence a bacía do río Limia. 

4.1.4.1.3. Clima (Termotipos). 

O termotipo Supra e orotemperado é o dominante na zona do estudo, e típico dun un clima 
propio de montaña con invernos fríos ou moi fríos. 

O clima xunto coa orografía pouco favorables condiciona que a poboación se asente 
maioritariamente nos vales. 

4.1.4.1.4. Xeoloxía e edafoloxía. 

Os solos desta zona son fundamentalmente graníticos, aínda que en determinadas zonas afloran 
intercalacións de rochas metamórficas e xistosas. Teñen textura areosa e pouca capacidade de 
retención das augas, e son solos acedos, sen fósforo e case sen oligoelementos. 

As limitacións morfolóxicas e edáficas do terreo xunto co carácter pedregoso dos granitos na 
zona orixinan graves problemas de utilización do solo, polo que só son cultivables os vales. Isto 
explica o predominio das Matogueiras e rochedos sobre os agrosistemas extensivos na zona. 

4.1.4.2. Elementos texturais. 

4.1.4.2.1. Vexetación. 

As unidades de vexetación que na actualidade atópanse no monte son o resultado da continuada 
interacción da acción humana coa vexetación potencial. Esta interacción cambiou de xeito 
substancial a composición da biocenose do monte, pois as formacións clímax de carballeiras 
(Quercus pyrenaica) foron paulatinamente deforestadas para satisfacer a demanda de pastos e 
terras de labor que na actualidade han sido substituidas por matogueira. 

A vexetacion actual da zona de actuación, pode describirse a partir dos estratos forestais de 
vexetación do Inventario Forestal Nacional (IFN) e dos estratos de mostraxe establecidos a partire 
dun Inventario dos recursos e servizos forestais feito na fase de redacción do presente proxecto. Na 
seguinte táboa describense os distintos estratos forestais que o monte ten, e que serve tamén para 
identificalos tipos de masas de vexetación existentes, as zonas improdutivas, ríos, etc. 

Nº Estrato Tipo_masa M dominante Masa 1 Masa 2 S_ha 

01 Rasos e matos MAT/Ps,MF Matogueira 
Pinus 
sylvestris 

Frondosas 
diversas 435,74 

01 Rasos e matos MAT/RQ Matogueira Rochedo   206,60 

01 Rasos e matos MAT/RQ,Ps Matogueira Rochedo 
Pinus 
sylvestris 296,01 

01 Rasos e matos RASO Raso     0,85 

01 Rasos e matos Raso queimado Raso     43,56 
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Nº Estrato Tipo_masa M dominante Masa 1 Masa 2 S_ha 

02 
Monte bravo con presenza de latizal 
de Quercus pyrenaica Qp MB/L Quercus pyrenaica     4,50 

03 Latizal de Pseudotsuga  menziesii Pm/MF L/MB 
Pseudotsuga menziesii 
(repoboación) Frondosas    7,13 

04 Repoboado de Pinus sylvestris Ps R 
Pinus sylvestris 
(repoboación)     0,54 

05 Monte Bravo de Pinus sylvestris Ps MB/Rex Pinus sylvestris      58,30 

06 Latizal de Pinus sylvestris Ps L/MB,FJ Pinus sylvestris      40,51 

07 Fustal Novo de Pinus sylvestris Ps FJ/MB,Rex Pinus sylvestris      10,78 

08 Infraestruturas de DCIF Cortalumes Raso     14,54 

09 Infraestruturas Viais Via Forestal       11,58 

09 Infraestruturas Viais 
Via Forestal 
Principal       6,30 

0 Outros -       5,84 

TOTAL 
1142,7

9 

Da táboa anterior concluese que a masa de vexetación dominante no monte de Serra de 
Leboreiro e Cabreira é a de Matogueira, que na maioría dos casos vai asociada cos afloramentos 
rocosos aínda que tamén poden atoparse asociados algúns exemplares dispersos de coníferas ou 
frondosas. A superficie arborada e moi pouco representativa e sempre vinculadas aos escasos 
cursos de auga existentes.  

Non se constatou a presenza de ningunha especie invasora neste monte, nin tampouco pragas ou 
enfermidades que afectase ás masas arbóreas dneste monte. 

Desde o punto de vista paisaxístico destaca a variación cromática estacional debida a cuberta de 
matogueiras dominantes, sendo moi característico o cor morado na época da floración das uceiras 
en contraste cos afloramentos rochosos. 

4.1.4.2.2. Uso do solo. 

En coherencia co anterior nos usos do solo na zona, segundo os datos do SIOSE 2011, 
predominan as zonas de Mato (Mato / Mato e rochedo / Mato e especies arbóreas cun 71,77 % da 
superficie do monte) sobre os Mosaicos e Zonas agrícolas (Cultivos e prados / Mosaico agrícola e 
mato que ocupan o 5,93% da superficie) e os usos Forestal arboredo de pouca significación 
(especies caducifolias, cun 1,06 % da superficie).  

É tamén moi destacable a grande cantidade de superficie clasificada como afloramentos 
rochosos e rochedos que ocupan el 21,01 % da superficie do monte. 

4.1.4.2.3. Asentamentos rurais na zona. 

A entidade poboacional mais importante da zona é o lugar de A Fraga que se atopa no centro da 
cunca do estudo. Tratase dun núcleo que se atopa nun contorno alombado de bocarribeira, situado 
entre dúas corgas e que aproveita as plataformas de menor pendente onde desenvolver os cultivos 
que rodean as casas. 

4.1.4.2.4. Patrimonio cultural, histórico e arqueolóxico. 

No perímetro da superficie afectada polas actuacións e no seu entorno próximo localízanse a 
necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar polo tanto ao contorno de 
protección dos seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio Cultural (todos eles tipo mámoa): 

IDE_ARQUEO NOME X Y 

GA32041001 Mamoa do Coto das Balsas 57704 4656882 
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IDE_ARQUEO NOME X Y 

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 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No obstante todos 
eles figuran no Catálogo Plan Básico Autónomico (PBA) e a súa localización e os seus contornos 
de protección represéntase no visor do PBA. De acrodo co artigo 30 da LPCG estes bens 
intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. 

Ademais disto no núcleo de A Fraga atopamos os elementos catalogados dos Hórreos e a Igrexa 
da Fraga (Parroquial de San Bartolomeu). 

No que se refire a itinerarios de interese paisaxístico,  na zona destaca o da Ruta da Serra de 
Leboreiro que partindo desde o lugar de A Fraga transcorre pola liña de cumios da serra 
atravesando a Serra das Motas preto dos túmulos xa citados.  

4.1.5. Relacións na paisaxe. 

A zona do estudo e un territorio de relevo abrupto, no que escasean as áreas chairas, cun clima 
caracterizado por grandes contrastes entre as partes altas e as baixas. Nas primeiras as 
precipitacións son elevadas e contan con un réxime termométrico contrastado, con invernos longos 
e rigorosos nas áreas situadas por enriba dos 1.000 m. Esta dura climatoloxía atópase suavizada 
nas áreas baixas asociadas aos principais cursos fluviais, os cales nalgúns casos discorren por vales 
moi abrigados e fortemente encaixados, o cal provoca que as precipitacións sexan máis ben 
escasas con unha importante seca estival. 

Os usos do solo con dominancia da cuberta Matogueira sobre a do Agrosistema extensivo e a de 
bosques, e froito das condicións pouco favorables para as actividades agroforestais na zona. Pola 
mesma causa, os asentamentos poboacionais atópanse nos vales dos canles fluviais onde a 
orografía e a mellor calidade edafolóxica do solo permiten o seu aproveitamento agrícola.  

O número de asentamentos rurais na zona e escaso e con pouca poboación, cunha tendencia 
clara ao seu despoboamento debido a que teñen unha estrutura envellecida que impide a reposición 
xeracional. As agregacións están formadas polo regular por vivendas de pequeno tamaño, 
tendendo sempre a achegarse unhas ás outras formando conxuntos entre medianeiras que dan 
lugar, polo regular, a aldeas de tipo mononuclear e compactas, cun perímetro ben diferenciado 
(aínda que moitas veces irregular) respecto do contorno agrario exterior.  

Tradicionalmente, a poboación desta zona dedicábase case na súa totalidade á agricultura 
producindo todo o necesario para a supervivencia, práctica que segue presente no territorio. Hoxe 
en día, aínda que diminuíu, o pastoreo e a agricultura son importantes fontes de rendemento, sobre 
todo co emprego das razas autóctonas como a cachena e a barrosa.  
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A zona do estudo inclúese nos límites da Zona de Uso Moderado (ZPDG-C) do Parque Natural 
da Baixa Limia, e na área de conservación (ZEC Baixa Limia) segundo a zonificación feita no 
Plan Director da Rede Natura 2000. Estas son áreas xeralmente en mosaico, nas que coexisten 
medios antrópicos e seminaturais,  nas que se atopan un importante número de hábitats de interese 
comunitario cuxa composición, estrutura e dinámica está ligada ao mantemento dos sistemas de 
aproveitamento tradicional. Isto implica que nesta área regúlanse as actividades non tradicionais 
que poidan levar consigo unha merma ou disminución do estado de conservación dos hábitats e 
das poboacións de especies de flora e fauna de interese para a conservación.   

Un factor importante que afecta a composición e estrutura da paisaxe da zona son os incendios 
forestais que de forma periódica teñen lugar condicionando o desenvolvemento da cuberta vexetal 
e os usos do solo. Neste monte nos últimos 10 anos declaráronse cinco incendios forestais, dos que 
tres deles foron de mais de 40 ha. 

4.2. Dinámicas. 

A paisaxe da zona, en consonancia co declive demográfico dos pobos e o abandono da 
actividade agraria, ha evolucionado ata una maior dominancia da unidade de Matogueira (que xa 
era a principal dende que se ten referencia - Voo americano 1966-1967- ), pola clara evolución que 
tiveron os mosaicos agroforestales e os agrosistemas extensivos cara a da matogueira ou en menor 
medida ao bosque. 

Isto e moito mais evidente nalgunhas leiras próximas ao lugar de A Fraga nos que a actividade 
agrícola foi abandonada e que agora atópanse cubertas ben por matogueira ou ben por arborado 
preto dos regos e corgas da zona.  

Nas serras e zonas mais altas da zona do estudo, a dominancia do mato na paisaxe mantívose 
estable ao longo destes anos, aínda que cara ao norte e leste xa fora da zona do estudo fixéronse 
plantacións que transformaron unha pequena parte da superficie cara aos usos forestais. Tamén 
nestas áreas a redución das actividades de pastoreo favoreceron o crecemento de masas de 
frondosas autóctonas asociadas aos escasos cursos de auga existentes. 

O análise deste apartado fíxose tendo en conta a análise das causas e as dinámicas feito no 
documento Catálogo das paisaxes de Galicia. IV Grande Área Paisaxística Chairas, Fosas e Serras 
Ourensás, polo que se estuda as causas que determinaron a existencia dos tipos de paisaxe 
descritos anteriormente. Os factores revisados neste estudo para definila evolución das dinámicas 
da paisaxe foron as seguintes: abandono e cambios na actividade agraria, a intensificación dos usos 
agrícolas e as repoboacións forestais.  

Para a nosa zona de actuación o diagnóstico feito no citado documento é valido nos seguintes 
aspectos. 

• 1. Abandono da actividade agraria e novas actividades no espazo rural 

O declive demográfico e o abandono dos pobos e das actividades agrarias fan que paisaxe 
evolucione dende a unidade de agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) ata as de matogueira 
ou bosques vinculados aos regos da zona. Só nalgúns casos produciuse na zona o tránsito da 
paisaxe de matogueira ata as plantacións forestais, aínda que ata a data e moi pouco representativo.  

Como mostra desta evolución paisaxística na zona de actuación axuntase imaxes históricas e  
ortofotos recentes da mesma, onde pódese apreciar que os cambios na dinámica da paisaxe foron 
moi lixeiros e asociados na maior parte dos casos á propia dinámica de abandono da actividade 
principal agrogandeira da zona. 
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Evolución da paisaxe. Contraste Voo americano (Serie B, 1956-1957) fronte Ortofoto 07/2017 

A expansión das masas de arborado autóctonas por procesos de rexeneración natural o por 
actividades relacionadas coa actividade forestal ata a data non son significativas na zona do estudo, 
e ocupan en moitos casos as áreas afectadas polo abandono da actividade agrícola e gandeira. Con 
todo, na zona limítrofe ao do estudo produciuse una expansión das áreas arboradas sobre 
superficies anteriormente ocupadas por matogueiras ou pastos, que ten a súa orixe na actividade 
forestal de áreas xa non xestionadas de maneira activa.  

O declive demográfico e os procesos de marxinalización das áreas rurais son unha das causas 
sociais que explican a reforestación destas superficies  xa que a xestión dos terreos reforestados 
non require a residencia próxima do xestor. Dende o punto de vista da xestión paisaxística estes 
cambios nun futuro poden implicar unha homoxeneización e simplificación da paisaxe que 
afectaría principalmente ao tipo de paisaxe Agrosistema extensivo que evolucionaría cara a 
Matogueira ou Rochedo ou bosque. 

Aínda que pouco representativa, obsérvase a aparición de novas actividades no espazo rural 
desvinculadas da produción agroforestal, como o turismo rural ou novas actividades 
agroecolóxicas. No caso do turismo rural trátase dunha actividade condicionada pola 
temporalidade, polo que representa máis unha fonte de ingreso complementaria da actividade 
principal. 

Para unha mellor comprensión do dito axuntase imaxes da evolución da paisaxe  dende 1956 
ata a data, as mouteiras de plantación e no núcleo de A Fraga que é o mais próximo.  
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Detalle evolución da paisaxe no MVMC Serra de Leboreiro. Voo americano (Serie B, 1956-1957) fronte Ortofoto 07/2017 

 
Detalle evolución da paisaxe no lugar de A Fraga. Voo americano (Serie B, 1956-1957) fronte Ortofoto 07/2017 

As propostas para a creación de novas plantacións, como as do presente proxecto, fanse tendo 
presente a necesidade de manter a integridade dos valores morfolóxicos, hidrolóxicos, biolóxicos, 
histórico- artísticos e culturais do espazo natural no que nos atopamos. 
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4.3. Valoración da paisaxe. 

Segundo o Catálogo das paisaxes de Galicia, aprobado polo Decreto 119/2016, do 28 de xullo, 
(DOG do 25/08/2016), o lugar no que se proxecta a actuación localízase na grande área 
paisaxística Chairas, Fosas e Serras Ourensás, entre as comarcas paisaxísticas de Baixo Arnoia e 
Baixa Limia. A maior parte do ámbito do proxecto incide sobre a Área de especial interese 
paisaxístico AEIP-04-05 de Pena Gache-Serra do Leboreiro delimitada polo Catálogo das 
paisaxes. 

Os montes da Serra de Leboreiro caracterízanse polo dominio de coberturas de matogueira 
entre afloramentos rochosos, cunha presenza de zonas arboradas nos cursos de auga existentes. 
Destaca na cunca de estudo os valores paisaxísticos de tipo natural, aínda que tamén ten valores 
culturais (Mámoa de Mota Grande) e panorámicos (Ruta da Serra do Leboreiro). 

De seguido descríbense os recursos da zona que engaden valor ao paisaxe: 

4.3.1. Valores naturais e ecolóxicos. 

Trátase dunha zona cunha gran biodiversidade vexetal e animal polo que está incluida no 
ámbito territorial dos seguintes espazos protexidos: 

1. Espazo protexido Rede Natura 2000, segundo a Lei 5/2019 de 2 de agosto, do Patrimonio 
Natural e da Biodiversidade, ao tratarse de: 

• 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. 
• Parque Natural denominado "Baixa Limia e Serra do Xurés", có código ES110003.  

Segundo dito no Plan director da Rede Natura 2000, e no Plan de Ordenación dos Recursos 
Naturais do parque, as actuacións prevista no MVMC Serra de Leboriro e Cabreira atópase na 
zonificación ZPDG-C (Zona de uso moderado). 

Ademais disto a zona de actuación atópase nos límites de : 

• Reserva da Biosfera Transfronteriza Gêres-Xurés tendo, polo tanto, a consideración de área 
protexida por instrumentos internacionais. 

• Área prioritaria para avifauna, segundo Resolución do 18 de setembro de 2018 da D.X. de 
Patrimonio Natural, pola que se actualiza la delimitación das áreas prioritarias de reproducción, de 
alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo Galego de 
especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade 
Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a 
colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión. 

Segundo a información do Plan director da Rede Natura 2000e na cartografía ambiental 
dispoñible no SITEB, no ámbito do proxecto pode haber representacións dos seguintes tipos de 
hábitats do Anexo I da Directiva 92/43/CEE incluídos na ZEC Baixa Limia:  

Cod Anexo I Anexo I  Cobertura Sup. Act- 
3130 Augas oligotroficas ou mesotroficas 1 0,21 
3160 Lagos e charcas distroficos naturais 1 0,21 
3260 Rios dos pisos basal a montano 1 1057,57 
4020* Queirogais humidos atlanticos de Erica ciliaris e Erica tetralix 1 393,50 
4030 Queirogais secos europeos 4 1100,55 
6220* Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-Brachypodietea 1 1096,30 
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Cod Anexo I Anexo I  Cobertura Sup. Act- 
6230* Formacions herbaceas con Nardus 2 0,21 
6410 Prados con Molinia 2 0,21 
6430 Megaforbios eutrofos higrofilos das orlas de chairas 1 2,57 
7110* Turbeiras altas activas 5 393,50 
7140 Turbeiras de transicion e inllos 1 0,21 
8130 Desprendementos mediterraneos occidentais e termofilos 1 973,97 
8220 Encostas rochosas siliceas con vexetacion casmofitica 2 1069,48 
8230 Rochedos siliceos con vexetacion pioneira 2 1096,32 
8310 Covas non explotadas polo turismo 1 1057,02 
91E0* Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 1 1,45 
9230 Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica 1 480,46 
* Indica que é hábitat prioritario. 

De todos eles son hábitats prioritarios con posible representación na zona os seguintes: 

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) 

Nas visitas de inspección feitas non se detectaron hábitats prioritarios dos que figuran no 
listado, con todo terase en conta a posible presenza destes hábitats, realizando os traballos de 
forma puntual para causar o menor impacto e no caso de identificalos adoptaranse as medidas 
protectoras necesarias para non danalos. 

Dos hábitats non prioritarios o maioritario é o 4030 Queirogais secos europeos que ocupa 
grandes extensións. 

No que se retire á flora de interese inventariada na zona, segundo os datos de que se dispón, na 
cuadrícula 10x10 km (29TNG65) que inclúe o territorio do proxecto é o ámbito das seguintes 
especies incluídas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, coas categorías que se especifican: 

FLORA   CGEA 
Armeria humilis odorata  E (en perigo de extinción) 
Armeria humilis subsp. humilis  E (en perigo de extinción) 

Neste senso cabe sinalar que durante as visitas de campo realizadas  non se observaron especies 
de flora protexidas na zona de actuación.  

Dado que o monte atópase na ZEC Baixa Limia, sinálase a posible presenza das seguintes 
especies de fauna incluídas no Anexo II da Directiva De Hábitats 92/43/CEE: 

CLASE FAUNA 
INVERTEBRADOS  
Coenagrion mercuriale 
Geomalacus maculosus 
Lucanus cervus 
Margaritifera margaritifera 
PEIXES 
Chondrostoma polylepis 
Rutilus arcasii 
ANFIBIOS/REPTILES 
Chioglossa lusitanica 
Discoglossus galgoni 
Lacerta monticuola 
Lacerta schreiberi 
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CLASE FAUNA 
MAMIFEROS 
Barbastella barbastellus 
Galemys pyrenaicus  
Lutra lutra 
Myotis blythii 
Myotis emarginatus 
Myotis muotis 
Rhinolophus ferrumequinum 
Rhinolophus hipposideros 

Ademais disto, e segundo os datos de que dispón a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, a 
cuadrícula (29TNG65) que inclúe o territorio do proxecto, é o ámbito das seguintes especies 
recollidas no Catálogo Galego de Especies Ameazadas, coas categorías que se especifican: 

FAUNA CGEA 
ANFIBIOS 
Rana iberica V (vulnerable) 
Chioglossa lusitanica V (vulnerable) 
AVES 
Aquila chrysaetos E (en perigo de extinción) 
Hieraaetus fasciatus V (vulnerable) 
Circus cyaneus V (vulnerable) 
Circus pygargus V (vulnerable) 
Bubo bubo V (vulnerable) 
Milvus milvus E (en perigo de extinción) 
Gallinago gallinago E(1) poboacións nidificantes 
Scolopax rusticola E(1) poboacións nidificantes 
Vanellus vanellus E(1) poboacións nidificantes 
MAMIFEROS 
Galemys pyrenaicus  V (vulnerable) 
Rhinolophus ferrumequinum V (vulnerable) 
Rhinolophus hipposideros V (vulnerable) 
E: en perigro de extinción ;  V: Vulnerable ; (1) poboacións nidificantes. 

Nas visitas de campo realizadas non se observaron na zona de actuación a presenza desta fauna.  

É preciso lembrar que estes datos se refiren a información asociada a cuadrículas 10x10 km, 
polo que serve como primeira referencia ou aproximación, aínda que moitas destas especies poden 
non estar presentes na zona de actuación. Nas visitas feitas a zona na fase de redacción do 
proxecto non se detectou a presenza destas especies. 

No referente aos plans de Conservación e/ou Recuperación de especies ameazadas vixentes 
cabe salientar que, o ámbito do proxecto está afectado polo Plan de recuperación do sapoconcho 
europeo (Emys orbicularis) en Galicia (aprobado mediante Decreto 70/2013 do 25 de abril), na 
zonificación de Área Potencial. 

No que se refiere as aves, o ámbito de actuación é unha zona de posible nidificación de Cyrcus 
cyaneus (Aguilucho pálido) e Cyrcus pygargus (Aguilucho cenizo), catalogados como vulnerables. 
Cabe salientar que segundo as propostas técnicas de zonificación dos Plans de Conservación e/ou 
Recuperación de especies ameazadas (na actualidade en fase de redacción na Dirección Xeral) a 
zona de actuación atopase tamén na área de campeo do aguia real (Aquila chrysaetos), catalogada 
en perigo de extinción.  

Segundo o Plan de xestión do lobo en Galicia, o monte atopase na Zona 1 atendendo aos 
criterios de zonificación definidos no DECRETO 297/2008, de 30 de decembro, polo que se 
aproba o Plan de xestión do lobo en Galicia. Segundo esto a probabilidade de danos é maior nestas 
zonas de alta densidade de lobos en particular onde hai máis abundancia de gando. 
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4.3.2. Valores históricos e culturais. 

No perímetro da superficie afectada polas actuacións e no seu entorno próximo localízanse a 
necrópole megalítica da Serra das Motas. O proxecto pode afectar polo tanto ao contorno de 
protección dos seguintes Elementos Catalogado do Patrimonio Cultural (todos eles tipo mámoa): 

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 

O concello de Lobeira non conta cun PXOM no que se delimiten estes bens. No obstante todos 
eles figuran no Catálogo Plan Básico Autonómico (PBA) e a súa localización e os seus contornos 
de protección represéntase no visor do PBA. De acordo co artigo 30 da LPCG estes bens 
intégranse no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. 

No deseño das mouteiras de repoboación, excluíuse as actuacións nunha franxa de 40 metros de 
diámetro ao redor da zona de protección integral na que se atopan os bens patrimoniais segundo o 
plan básico autonómico. Ademais en aplicación do establecido no artigo 38 da LPCG, estes ben 
contan cun contorno de protección subsidiario constituído por unha franxa cunha anchura de 200 
m de radio medidos dende o elemento ou vestixio máis exterior do ben.  

No que se refire a itinerarios de interese paisaxístico, na zona destaca a Ruta da Serra de 
Leboreiro que partindo desde o lugar de A Fraga transcorre pola liña de cumios da serra 
atravesando a Serra das Motas preto dos túmulos xa citados. 

Ademais disto no núcleo de A Fraga atopamos os elementos catalogados dos Hórreos e a Igrexa 
da Fraga (Parroquial de San Bartolomeu). 

4.3.3. Valores produtivos. 

En coherencia co anterior nos usos do solo na zona, segundo os datos do SIOSE 2011, 
predominan as zonas de Mato (Mato / Mato e rochedo / Mato e especies arbóreas cun 71,77 % da 
superficie do monte) sobre os Mosaicos e Zonas agrícolas (Cultivos e prados / Mosaico agrícola e 
mato que ocupan o 5,93% da superficie) e os usos Forestal arboredo de pouca significación 
(especies caducifolias, cun 1,06 % da superficie).  

É tamén moi destacable a grande cantidade de superficie clasificada como afloramentos 
rochosos e rochedos que ocupan el 21,01 % da superficie do monte. 

O aproveitamento hidroeléctrico dos ríos e a enerxía eólica é o máis salientable dende o punto 
de vista dos valores de uso enerxético nesta zona. Isto faise presente na cunca do estudo pola 
existencia dunha liña de alta tensión que parte ao territorio en sentido norte - sur. 
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Dende o punto de vista turístico os principais atractivos desta área paisaxística son os naturais, 
culturais e panorámicos. Na zona de estudo non hai oferta de restauración nin aloxamentos 
turísticos. 

4.3.4. Valores estéticos e panorámicos. 

No que se refire aos valores estéticos e panorámicos, na zona destacan as vistas das serras de 
Leboreiro e das Motas, na que domina a cuberta de matogueira xunto cos afloramentos rochosos e 
tamén oa presenza de zonas arboradas vinculadas aos escasos cursos de auga existentes. 

O itinerario de interese paisaxístico da ruta da Serra de Leboreiro, permite apreciar a grande 
amplitud de vistas sobre as serras e vales, e tamén pasa a rentes dunha decena de mámoas da 
necrópolis megalítica da Serra das Motas. 
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5. CARACTERIZACIÓN DO PROXECTO. 

5.1. Descrición do proxecto. 

O proxecto de Repobación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, contempla a 
reforestación dun total de 164,33 has de zonas actualmente cubertas con matogueira e cunha clara 
vocación forestal. 

A elección e deseño das mouteiras de plantación, fíxose seguindo os criterios e indicadores da 
xestión forestal sustentable, de modo que se minimizan, cando no se evitan, as afeccións sobre os 
compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación, etc.  

As especies seleccionadas para a plantación son piñeiro P. sylvestris  (137,59 ha) e bidueiro 
Betula sp.(17,12 ha), que de acordo ao Plan Forestal de Galicia son ecoloxicamente compatibles 
co medio (ao ser unha especie de alta montaña autóctona de Galicia) e tecnicamente viables para o 
fin ao que están destinadas.  

El método de plantación elixido é a plantación manual no compartimento acondicionado onde 
previamente se fixo una preparación consistente na roza mecanizada da matogueira e no aburatado 
puntual co buldócer ou coa retroaraña nas zonas de maior pendente o pedregosidade. 

O marco de plantación elixido é de 3x3 m (densidade 1111 pés/ha) no caso do piñeiro e de 4x4 
m (densidade 625 pes/ha) no caso do bidueiro. 

As áreas de plantación levan asociadas as infraestruturas necesarias para o seu defensa fronte ao 
lume (áreas devasas e faixas cortalumes lindantes coas pistas) que ocupan unha superficie de 9,61 
ha. 

A creación das novas masas arboradas vai ser beneficiosa para o monte no que respecta a 
regulación hidrolóxica e a protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na 
loita contra os efectos do cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren 
consideradas reservorios a longo prazo de carbono, como de substitución, ao subministrar produtos 
renovables e alternativos aos combustibles fósiles.  

5.2. Análise de alternativas. 

O estudo de alternativas ao presente proxecto circunscribise ás posibilidades de localización e 
extensión da proposta de reforestación e ao método de execución elixido para iso, tendo en conta 
sempre que a priori os obxectivos das reforestacións son a mellora da calidade ecolóxica da 
cuberta vexetal, a mellora da protección física, e a mellora da capacidade produtiva do monte. 

O resto de actuacións complementarias da reforestación incluídas no proxecto, coma a 
construccion ou mantemento de infraestruturas (devasas e faixas auxiliares), polas súas 
características e alcance a noso xuízo non precisan estudo de alternativas. 

Indícanse seguidamente as alternativas valoradas para definir a proposta de Revisión do 
proxecto de Repoboación no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira 

5.2.1. Alternativa nº 0. Alternativa de non reforestación. 

A alternativa 0, ou nula, correspóndese coa decisión de non realizar as reforestacións propostas. 
Isto, aparentemente, reduce ás afeccións directas ao medio, pero implica conservar unha cuberta 
vexetal nun estado serial moi por debaixo do seu óptimo ecolóxico. Deste xeito as consecuencias 
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medioambientais e sociais a medio e longo prazo son negativas, e principalmente serían as 
seguintes: 

•  Mantemento da cuberta vexetal nun estado serial (matogueira) por debaixo do seu estado 
clímax, co cal impidese a presenza de especies de flora e fauna propias do estado clímax, é dicir, 
empobrecemento da biodiversidade do monte.  

• Mantemento dun réxime hídrico por debaixo do seu óptimo potencial. 
• Mantemento dunha carga de combustible propicia á propagación de incendios forestais. 
• Renuncia a medio e longo prazo a mellorar a capacidade produtiva do monte, coa 

conseguinte perda de rendas para a propiedade do monte, e o aumento do risco de abandono do 
medio rural. 

Esta alternativa ademais vai contra o acordo tomado en asemblea pola CMVMC propietaria do 
monte, que tiña como obxectivo a plantación dos terreos propiedade do monte que tivesen unha 
clara vocación forestal, e pola que o presidente solicitou a redacción do proxecto de repoboación. 

5.2.2. Alternativa nº 1. Reforestación de 329,89 ha. 

Nesta alternativa contemplase a reforestación daquelas zonas do monte cunha clara vocación 
forestal e coas mellores condicións técnicas e económicas para garantir o éxito da plantación. 

A elección e deseño destas mouteiras de reforestación, fíxose seguindo os criterios e 
indicadores da xestión forestal sustentable, para minimizar cando non evitar as afeccións sobre os 
compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación, etc.  

No que se refire as técnicas elixidas de preparación do terreo e da plantación, optouse polo 
emprego de técnicas conservadoras nas que o impacto xerado fora o menor posible, e sempre en 
equilibrio coa súa viabilidade técnico e económica. As características morfolóxicas e edáficas do 
terreo suxiren que, a mellor elección é a combinación das seguintes técnicas de traballo: 

Operación Técnica a empregar Recurso a empregar Implemento 

Eliminación matogueira puntual Roza mecanizada Tractor rodas  

Retroaraña 

Rozadora cadeas 

Cabezal rozador 

Preparación do terreo puntual Aburatado mecanizado 

Aburatado mecanizado 

Buldocer 

Retroaraña 

Reixón modificado 

Cazo 

Plantación Plantación Manual Peón ordinario Axada / Picaraña 

Segundo o dito priorizase na medida do posible as actuacións de preparación do terreo puntuais, 
(en especial nas zonas co maior pendente e pedregosidade nas que a roza e aburatado mecanizado 
farase co retroaraña), para minimizar a erosión e as afeccións sobre os compoñentes claves do 
territorio (hábitats protexidos, medios ecolóxicos, tipos de paisaxe,…etc).  

Seguindo os criterios ditos, a alternativa 1 suporía a reforestación de 329,89 ha do monte de 
xeito que tras o proxecto o seu estado sería o seguinte: 
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Proposta Alternativa 1. Reforestación 329,89 ha. 

MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira  (Superficie total 1142,78 ha) 

Estrato Estado inicial Despois alternativa 1 (329,89 ha) 

Matogueira 938,35 ha 82,11 % 621,71 ha 54,40 % 

Rasos/queimado 44,41 ha 03,88 % 044,41 ha 03,88 % 

Arborado 121,76 ha 10,65 % 438,40 ha 38,36 % 

Infraestruturas 38,25 ha 03,34 % 051,50 ha 04,50% 

Aínda que esta alternativa e conservadora, e pode considerarse técnica e económicamente 
viable respecto aos obxectivos definidos polo promotor e respectuosa cos compoñentes clave do 
territorio, é certo tamén que a execución dos traballos propostos (en especial o referidos a roza 
mecanizada) suporía una modificación dos hábitats afectados (hábitat 4030 principalmente) e 
nalgún caso unha ameaza para algunhas especies que crían nesta área. 

5.2.3. Alternativa nº 2. Reforestación de 164,33 ha. 

Partindo da alternativa nº 1, nesta alternativa contemplase a reforestación daquelas zonas do 
monte coas mellores condicións técnicas e económicas nas que ademais tivéronse en conta a 
necesidade de minimizar o efecto que a execución dos traballos propostos puideran ter sobre os 
hábitats e a fauna que crían na zona. 

Para isto reduciuse a superficie total de reforestación proposta na alternativa 1, excluíndo da 
superficie inicial aquelas zonas especialmente sensibles (valgadas, bens de interese cultural, 
afloramentos rochosos dominantes sobre a súa contorna,  etc.), de xeito que se estableceran 
descontinuidades (mosaico) ao alternar zonas de plantación con zonas de matogueira, e desta 
maneira garantir áreas de refuxio e hábitats propicios para as especies de avifauna con 
requirimentos deste tipo de hábitat (p.e. Circus pygargus). A superficie media das mouteiras de 
plantación resultante reduciuse case nun 23 % respecto as da alternativa 1. 
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Favoreceuse ademais a descontinuidade das masas monoespecíficas, aproveitando as valgadas e 
os terreos de maior calidade para o emprego de especies forestais como as frondosas que favorecen 
a diversidade paisaxística. 

 
Proposta Alternativa 2. Forestación 164,33 ha en mosaico. 

Mantense nesta alternativa a aplicación das técnicas de preparación do terreo e da plantación 
elixidas para a alternativa nº 1, por considerar que son as mais conservadoras e respectuosas cos 
elementos clave do territorio, e resultar tamén as más viables técnica e economicamente. 

Segundo o dito se priorizará na medida do posible as actuacións de preparación do terreo 
puntuais, (en especial nas zonas co maior pendente e pedregosidade nas que a roza e aburatado 
mecanizado farase co retroaraña), para minimizar a erosión e as afeccións sobre os compoñentes 
claves do territorio (hábitats protexidos, medios ecolóxicos, tipos de paisaxe,…,etc).  

Seguindo os criterios ditos, a alternativa 2 suporía a reforestación de 164,33 ha do monte de 
xeito que tras o proxecto o seu estado sería o seguinte 

MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira  (Superficie total 1142,78 ha) 

Estrato Estado inicial Despois alternativa 1 (329,89 ha) Despois alternativa 2 (164,33 ha) 

Matogueira 938,35 ha 82,11 % 621,71 ha 54,40 % 774,52 ha 67,77 % 

Rasos/queimado 44,41 ha 03,88 % 044,41 ha 03,88 % 44,41 ha 03,88 % 

Arborado 121,76 ha 10,65 % 438,40 ha 38,36 % 286,09 ha 25,00 % 

Infraestruturas 38,25 ha 03,34 % 051,50 ha 04,50% 47,86 ha 04,18 % 

Esta alternativa é a mais viable técnica e económicamente respecto aos obxectivos definidos 
polo promotor, ao tempo que é respectuosa cos compoñentes clave do territorio e cos hábitats 
afectados (hábitat 4030 principalmente) xa que reduce os impactos negativos no medio e mantén 
áreas para o refuxio, cría ou campeo das especies que habitan nesta zona. 
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5.3. Obxectivos de calidade paisaxística 

No borrador do Anteproxecto polo que se aproban as Directrices da Paisaxe de Galicia, 
actualmente en exposición pública, inclúese a definición dos obxectivos de calidade paisaxística 
que se pretenden alcanzar para cada unidade de paisaxe.  

No Proxecto de Ordenación Forestal do monte, e en particular nas actuacións de reforestación, 
tivéronse en conta os obxectivos de calidade específicos contemplados para as unidades da paisaxe 
afectadas da Grande Area Paisaxística Chairas, Fosas e Serras Ourensás que neste caso son as 
seguintes. 

Unidades de paisaxe con tipos de paisaxe: Agrosistema extensivo en Serras. 

7C_3_1. Un agrosistema extensivo nas serras con valores produtivos e estéticos, que deben ser  
obxecto de conservación e nos que se manteñan e melloren os seus elementos estruturais, 
respectando a flora e fauna, e evitando a súa sobreexplotación e os incendios forestais. 

7C_3_2. Unha combinación harmónica dos pastos e prados naturais das serras, as áreas de 
matogueira, os rochedos e os bosques, evitando a proliferación arbustiva ou o monte 
residual xerados polos procesos de abandono e cun mantemento do ciclo ecolóxico que 
permita a configuración do pasto natural, nomeadamente o sistema hídrico dentro das  
brañas. 

7C_3_3. Un agrosistema extensivo nas serras cunhas delimitacións e marxes das parcelas 
acordes coa contorna, baseadas no mantemento axeitado dos peches tradicionais, sebes e 
arborados ou novos sistemas de cerramento integrados na paisaxe. 

Unidades de paisaxe con tipos de paisaxe: Matogueira e rochedo ou Turbeiras e brezal 
húmido en Serras. 

2C_3_1. Unhas matogueiras, rochedos e turbeiras nas serras ben estruturadas ecoloxicamente, 
resilientes, sen procesos erosivos e que conserven a morfoloxía e vexetación propia do seu 
ambiente, sen presenza de especies alóctonas e invasoras. Uns ámbitos naturais que 
compatibilicen a súa función ecolóxica co mantemento dos seus valores estéticos e 
produtivos fronte ás principais ameazas deste tipo de paisaxe: abandono, incendios, erosión 
e especies invasoras. 

2C_3_2. Unha integración axeitada entre os espazos de matogueira ou turbeira e outros usos 
orientados á produtividade forestal, enerxética ou agrogandeira, especialmente no caso dos 
hábitats asociados, como por exemplo, o bosque húmido en ambientes hidrófilos. 

Unidades de paisaxe con tipos de paisaxe: Agrosistema intensivo (cultivo) en Serras. 

4C_3_1.  Un agrosistema intensivo de cultivo nas serras que conserve a súa diversidade 
produtiva e textural, mantendo a heteroxeneidade estrutural de cultivos, peches e parcelario 
e a combinación harmoniosa cos espazos agrarios extensivos e forestais, e de habitación 
circundantes, tendo en conta as condicións xeomorfolóxicas e topográficas co fin de 
preservar os cultivos de montaña, coidando as condicións edafolóxicas e hidrográficas da 
súa contorna para evitar procesos erosivos. 

4C_3_2. Uns cultivos nas serras que manteñan a estrutura histórica do territorio, co fin de 
preservar a relación entre os asentamentos e os espazos de monte, evitando grandes 
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extensións de cultivo ou outros usos que rachen a integración cos asentamentos, as agras e 
outros espazos abertos que os caracterizan 

Unidades de paisaxe con tipos de paisaxe: Bosque en Serras. 

3C_3_1. Uns bosques nas serras nos que se conserve unha elevada diversidade ecolóxica, 
atendendo á variedade de ambientes xeomorfolóxicos e bioclimáticos, e nos que se tenda a 
unha conservación e/ou expansión da súa superficie mediante especies autóctonas que 
outorguen variedade ecolóxica e textural compatible con actividades produtivas 
sustentables e complementarias.. 

Unidades de paisaxe con tipos de paisaxe: Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) en 
Serras 

5C_2_1. A combinación de usos agrarios e forestais propia do agrosistema intensivo (mosaico 
agroforestal) nas serras ordenarase en función das condicións edafolóxicas e topográficas 
dos espazos de serra, tendo en conta as pendentes e recuperando a estrutura interna deste 
tipo de mosaicos co fin de manter as súas capacidades produtivas e a súa variedade 
ecolóxica e textural. 

Unidades de paisaxe con tipo de paisaxe: Agrosistema intensivo (plantación forestal) en Serras 

6C_2_1. Unhas paisaxes forestais nas serras ordenadas que teñan como obxectivo acadar unha 
máxima biodiversidade, adaptándose ás condicións orográficas dos espazos montañosos co 
fin de evitar procesos erosivos e preservar os trazos edafolóxicos, compatibilizando a 
función ecolóxica e produtiva. Procuraranse masas arbóreas variadas e irregulares que 
aporten heteroxeneidade de texturas e formas, con bordes que eviten aspectos 
lonxitudinais. 
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6. IMPACTOS DO PROXECTO. 

As actuacións de reforestación van producir na zona un impacto que pode supoñer unha 
transformación que entrañe efectos positivos ou negativos sobre a paisaxe. Descríbense a 
continuación os impactos que poden ocasionar as actuacións de reforestación sobre aqueles 
aspectos da paisaxe que poden sufrir unha transformación. 

6.1. Grupo de impactos sensoriais. 

Visuais sobre os elementos xeomorfolóxicos. 

Coa solución proposta a transformación da xeomorfoloxía é mínima, xa que a preparación do 
terreo para a plantación consiste na roza mecanizada e aburatado puntual adaptándose á contorna e 
non se contempla a creación de novas vías de acceso. O movemento de terras é mínimo e por tanto 
afecta moi pouco á xeomorfoloxía do terreo. 

No que se refire a apertura de devasas e faixas de defensa contra incendios, se aproveitan ao 
máximo as infraestruturas defensivas existentes reducindo ao mínimo a creación de novas . 

A visibilidade destas actuacións está condicionada pola morfoloxía dun terreo na que a sucesión 
de vagadas e os cambios altitudinais son frecuentes. O feito de que as actuacións se sitúen nas 
xotas  mais elevadas fai que a visibilidade dende os puntos con maior afluencia pública sexa moi  
pequena. 

Visuais sobre os elementos vexetais. 

As actuacións proxectadas van supoñer a transformación de zonas rasas ou con matogueira con 
clara vocación forestal en superficies arboradas. As superficies, emprazamentos e as especies 
elixidas para a reforestación encaixan coas cubertas vexetais existentes na actualidade (matogueira 
e bosque de caducifolias nas valgadas) creando un mosaico cromático visualmente atractivo e 
integrado na paisaxe. 

O deseño en mosaico das mouteiras de reforestación, no que se establecen descontinuidades nas 
superficies de plantación alternándoas coas de matogueira, minimiza o impacto visual e 
paisaxístico dos traballos na fase de execución. Estes impactos son mínimos e temporais sobre a 
cuberta vexetal, polo que a longo prazo a integración das actuacións será positiva e non vai 
supoñer perda de elementos vexetais na zona. 

Visuais sobre os patróns formais e/ou compositivos (forma, textura, etc.) 

Coa selección dos emprazamentos e as especies elixidas para a plantación, garántese a 
harmonía das novas plantacións coa paisaxe existente.  

No deseño das mouteiras de reforestación, tentouse a medida do posible que os límites das 
zonas plantación axustáranse as estradas e pistas existentes, para que as novas masas de arborado 
adquiriran nun futuro formas regulares e ben encaixadas na morfoloxía da paisaxe. No mesmo 
sentido excluíronse das actuacións as zonas onde existiran afloramentos rochosos, en particular 
aqueles situados en puntos dominantes sobre a súa contorna. 

A proposta de reforestación mantén no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira a dominancia 
da unidade da paisaxe de Serras; Matogueira e Rochedo, que tras a execución dos traballos 
mantería un 67,77 % da superficie do monte fronte a unidades de agrasistema intensivo 
(plantacións) e bosques que medrarían ata alcanzar arredor dun 25 % da mesma. 
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Sonoros. 

Non se prevé coas actuacións proxectadas o empeoramento da calidade sonora no ámbito de 
actuación 

6.2. Grupo de impactos sobre a funcionalidade paisaxística. 

Sobre a funcionalidade social e económica. 

As actuacións proxectadas van satisfacer as necesidades sociais e económicas dos propietarios 
do monte ao recuperar para uso forestal superficies actualmente de matogueira. 

Coa proposta cumprise ademais cos obxectivos últimos das reforestacións que son a mellora da 
calidade ecolóxica da cuberta vexetal, a mellora da protección física, e a mellora da capacidade 
produtiva do monte. 

Sobre a funcionalidade xeosistémica. 

Co deseño, dimensións e localización das mouteiras de plantación propostas non vai producirse 
perda da biodiversidade ou xeodiversidade que redunde negativamente na calidade e diversidade 
paisaxística.  

Coa reforestación proposta mantense no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, o equilibrio 
actual entre as unidades de paisaxe existentes coa dominancia da unidade da paisaxe de Serras; 
Matogueira e Rochedo fronte a unidades de agrosistema intensivo (plantacións) e bosques. 

A creación das novas masas de plantación  pode ser beneficiosa para a regulación hidrolóxica e 
a protección fronte a erosión, e suporá ademais a unha medida para a recuperación daquelas zonas 
que de forma recurrente vense afectadas polos incendios forestais.  

6.3. Grupo de impactos sobre o significado histórico. 

Non se prevé coas actuacións proxectadas a xeración de impactos negativos sobre o patrimonio 
herdado o lugares de interese histórico, posto que os seus contornas de protección xa foron 
excluídos na fase de deseño das plantacións. 

6.4. Grupo de impactos estéticos. 

O deseño proposto das mouteiras de reforestación, xunto coa exclusión das zonas de servidume 
hidráulica, afloramentos rochosos, pendentes elevadas, e a protección das áreas con bens de 
interese arqueolóxico ou presenza de especies e/ou hábitats protexidos,  redunda na conservación 
dunha paisaxe con diferentes texturas e cores. 

Non se estima que as actuacións propostas supoñan unha diminución dos valores estéticos e 
panorámicos do ámbito de actuación, polo contrario considerase que a alternancia das superficies 
de matogueira e as arboradas xunto coa protección das zonas mencionadas harmoniza coa paisaxe 
actual. 

6.5. Grupo de impactos sobre o patrimonio natural o científico. 

Sobre os valores naturais e a perdida da información científica y ambiental. 

De acordo co devandito en diferentes partes da memoria, as actuacións previstas non supoñen 
unha deterioración dos valores naturais existentes no ámbito de traballo, senón que os conservan e 
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enriquecen ao recuperar áreas que no seu momento estiveron xa arboradas ou que sufriron 
incendios forestais.  

O respecto polas zonas con presenza de especies e/ou hábitats protexidos, a proposta do 
proxecto garanten que non se produza ningunha afección sobre o patrimonio científico no que se 
refire á perda de información crave para o seu estudo. 

7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA. 

7.1. Estratexias de integración. 

As estratexias de integración paisaxística tidas en conta na redacción do Proxecto de 
Repoboación á hora de deseñar e planificar as actuacións perseguen fundamentalmente os 
seguintes obxectivos: 

• Escoller os emprazamentos máis idóneos para a plantación.  

• Minimizar as afeccións sobre o medio mantendo a funcionalidade dos ecosistemas. 

• Integrar no deseño da proposta os elementos característicos da paisaxe. 

• Establecer unha complementariedade funcional e ecolóxica coas actividades da contorna. 

En liña co isto, na elección e deseño dos emprazamentos da reforestación ademais da súa 
viabilidade técnica, tivéronse en conta as normas e recomendacións que para esta grande área 
paisaxística e as unidades da paisaxe da zona veñen descritos no Anexo IV. Normas e 
Recomendacións do Borrador do Anteproxecto polo que se aproban as Directrices da Paisaxe de 
Galicia, actualmente en exposición pública. Estas directrices e recomendacións son as seguintes:  

Para as unidades de paisaxe do tipo MATOGUEIRA, ROCHEDO E TURBEIRAS. 

MT.01 (N) En áreas de serra ou canóns cubertas principalmente por matogueira evitarase a 
realización de todo tipo de peches. En caso de que se implantasen, nestes tipos de paisaxes, usos 
ou construcións que xustificasen o peche da parcela, priorizaranse as sebes formadas por especies 
de matogueira ou arbustivas autóctonas e propias do lugar, ou, no seu caso, os valados metálicos 
de protección, preferentemente de arame sen plastificar, e coa maior abertura posible (mallas 
cinexéticas), para minimizar a obstrución do paso de animais e reducir a visibilidade do valado. 
Os postes para suxeitar o arame poderán ser de madeira, de pedra, prefabricados de formigón, ou 
metálicos, pero en todo caso da menor sección posible. 

Os muros de fábrica serán excepcionais, só en casos de construcións ou instalacións que, 
pola súa especial función, requiran de medidas singulares de protección da parcela. 
Preferentemente tratarase de muros de cachotería, realizados con pedras propias do lugar e coa 
técnica tradicional de aparello en seco. Tamén poderán realizarse muros de bloques de formigón, 
que deberán revestirse mediante un enfuscado groso, realizado con arena e grava das 
proximidades e cemento branco, de tal modo que a tonalidade resultante sexa semellante ás cores 
naturais das rochas da contorna. Evitaranse os bloques de formigón fabricados para quedar vistos, 
as fábricas con pedra ou tipos de aparello diferentes dos tradicionais da comarca e os aplacados 
de pedra ou doutros materiais. 

MT.02 (N) Xustificarase de xeito inequívoco a necesidade da localización de construcións 
para explotacións sen base territorial, xestión forestal, equipamentos ou dotacións e pirotecnias 
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de máis de 400 m² en unidades de paisaxe de tipo serra ou canón con coberturas de mato de alto 
valor ecolóxico ou turbeiras. 

MT.03 (R) Manteranse as condicións hidrográficas e topográficas que resulten 
fundamentais para a estruturación ecolóxica destes espazos, procurando hábitats resilientes e 
evitando procesos erosivos ou de seca. 

Para as unidades de paisaxe do tipo BOSQUES. 

BO.01 (N) Como medio para a mellora da paisaxe en zonas de alta exposición visual como 
son as cuncas visuais desde as infraestruturas de comunicación, atenderase á determinación da 
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que 
establece que nos terreos incluídos na zona de dominio público da rede viaria e ferroviaria non 
poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei. 

BO.02 (N) Como medio para a mellora da paisaxe en zonas de alta exposición visual como 
son as cuncas visuais dos asentamentos de poboación, atenderase á determinación da Lei 3/2007, 
do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, que establece que 
nunha franxa de 50 m perimetral ao solo urbano, urbanizable e de núcleo rural, así como arredor 
de edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, parques e instalacións industriais non poderá 
haber as especies arbóreas sinaladas na disposición adicional terceira da mencionada Lei. 

BO.03 (N) A vexetación arbórea existente nunha franxa de, como mínimo, 15 m dende o 
dominio público de canles fluviais de máis de 2 m de ancho estará composta por especies 
incluídas no Anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Velarase pola 
protección, mantemento e mellora das áreas de vexetación ripícola, é dicir, aquelas situadas nas 
marxes das canles fluviais, facéndoo compatible cun aproveitamento sustentable. Evitarase a 
utilización de produtos químicos e a acumulación de residuos que poidan deteriorar as canles dos 
leitos e, consecuentemente, provocar notables impactos paisaxísticos. 

BO.04 (N) Eliminaranse especies forestais invasoras incluídas no Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, que son un importante factor de cambio da paisaxe. 

BO.05 (R) Conservaráse o patrimonio etnográfico e arqueolóxico existente no monte e 
porase en valor, mediante actuacións como os itinerarios de interese paisaxístico. 

BO.08 (N) Nas unidades de paisaxe con cobertura de bosque evitarase calquera tipo de 
peche ou valado que dificulte a conectividade ecolóxica. Por tanto, priorizaranse os simples 
marcos de esquina, formados por pedras fincadas, pezas prefabricadas de formigón ou solucións 
semellantes. Se o tipo de uso ou construción que se implante na parcela o xustifica, poderán 
realizarse valados metálicos de protección, preferentemente de arame sen plastificar, e coa maior 
abertura posible (mallas cinexéticas), para minimizar a obstrución do paso de animais e reducir a 
visibilidade do valado; os postes para suxeitar o arame poden ser de madeira, de pedra, 
prefabricados de formigón, ou metálicos, pero en todo caso da menor sección posible. 

Evitarase calquera tipo de muros de fábrica. Porén, no caso de existir muros ou valados 
tradicionais de pedra aparellada en seco, deberán manterse, sempre que iso non inviabilice a 
xestión forestal. 
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Para as unidades de paisaxe do tipo PLANTACIÓNS FORESTAIS. 

PF.01 (N) Nos ámbitos das AEIP estableceranse as oportunas limitacións para as novas 
repoboacións forestais de eucalipto e para evitar a súa rexeneración espontánea. Promoveranse 
medidas para a substitución das masas de eucalipto existentes, despois do seu aproveitamento, 
polas especies máis axeitadas ás condicións edafoclimáticas, priorizando o emprego de frondosas 
autóctonas. No caso de novas repoboacións forestais con especies que non sexan nin piñeiro do 
país nin as recollidas no Anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 
solicitarase, de acordo co disposto no artigo 81 da citada Lei, o informe do órgano competente en 
materia de paisaxe, que avaliará a repercusión e impacto destas plantacións nos valores 
paisaxísticos que deron orixe á área de especial interese paisaxístico. Fomentarase, conservarase 
e incentivarase a expansión dos bosques autóctonos nestas áreas. 

PF.02 (N) Evitarase o trazado de novas pistas forestais, agás as planificadas nos 
instrumentos de planificación ou xestión forestal e servizos de defensa contra incendios, así 
como nos procesos de reestruturación parcelaria. 

PF.03 (N) Nas unidades de paisaxe con plantacións forestais evitarase calquera tipo de 
peche ou valado que dificulte a xestión forestal e a conectividade ecolóxica, sendo válido o dito 
no punto BO.08 (N) do apartado anterior. 

PF.04 (R) Porase en valor o patrimonio etnográfico e arqueolóxico existente en zonas 
forestais, por exemplo, mediante itinerarios de interese paisaxístico. 

7.2. Medidas de integración paisaxística. 

No que se refire ao deseño das mouteiras de plantación no proxecto de reforestación do monte 
se adoptaron as seguintes medidas para evitar, reducir ou compensar a afección das actuacións a 
paisaxe:  

Na elección das áreas de reforestación e deseño das mouteiras. 

A elección e deseño destas mouteiras de reforestación, fíxose seguindo os criterios e 
indicadores da xestión forestal sustentable, para minimizar cando non evitar as afeccións sobre os 
compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxe, medios ecolóxicos, hábitats protexidos, núcleos 
poboacionais de especies de interese para a conservación, etc.  

Na procura dunha adecuada integración paisaxística da reforestación, no deseño das mouteiras 
adoptáronse as seguintes medidas: 

• Evitouse a plantación nas zonas onde existen afloramentos rochosos, en particular os situados 
en puntos de coroación topográfica, dominantes sobre a súa contorna. 

• Respectouse as masas de vexetación autóctona ou de interese situadas, por exemplo nas 
marxes dos cursos de auga o valgadas. Do mesmo xeito, excluíronse as áreas xa arboradas por 
rexenerado natural. 

• A descontinuidade entre as mouteiras de plantación propostas, na que se alternan as masas 
arboradas con zonas de matogueira e o respecto dos afloramentos rochosos existentes, garanten 
a diversidade paisaxística actual da zona.  

• A exclusión das zonas de servidume hidráulica, afloramentos rochosos, pendentes elevadas, 
xunto coa protección das áreas con bens de interese arqueolóxico ou presenza de especies e/ou 
hábitats protexidos redunda na conservación dunha paisaxe con diferentes texturas e cores. 
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• Procurouse que os límites das zonas de nova plantación se axustasen a elementos físicos 
recoñecibles, fundamentalmente camiños ou estradas. Esta medida está orientadas a que as 
novas masas de arborado adquiran unha forma regular, ben encaixada coa morfoloxía da 
paisaxe de acollida. 

• Respectouse os muros ou valados tradicionais que se atoparon nas mouteiras de repoboación. 

Na elección das especies de plantación. 

Na reforestación promoveouse a formación de masas mixtas ou, cando menos, a aparición e 
mantemento de especies acompañantes á principal, especialmente frondosas autóctonas (Betula 
sp.), que proporcionan máis estabilidade e diversidade ao ecosistema forestal. Do mesmo xeito, 
favorecerase a descontinuidade das masas monoespecíficas, aproveitando as valgadas e os 
mellores terreos para as especies máis esixentes (frondosas caducifolias) que favorecen a 
diversidade paisaxística e a descontinuidade das masas. 

A elección das especies de plantación fíxose de entre aquelas ecoloxicamente compatibles co 
medio e tecnicamente viables para o fin ao que están destinadas. Neste caso a elección de Betula 
celtibérica e de Pinus sylvestris garanten a súa compatibilidade co medio receptor, segundo o 
indicado no Plan Forestal de Galicia para a comarca xeoforestal na que nos atopamos. A 
viabilidade destas especies foi contrastada nas visitas de inspección, nas que confirmouse o seu 
emprego satisfactorio noutras repoboacións feitas na zona. 

Durante as actuacións, os pes de frondosas autóctonas existentes nas áreas de plantación 
respectaranse tomando as medidas oportunas para non afectalos. 

Na elección dos procedementos e técnicas de traballo. 

No que se refire as técnicas elixidas de preparación do terreo e da plantación, optouse polo 
emprego de técnicas conservadoras nas que o impacto xerado fora o menor posible, e sempre en 
equilibrio coa súa viabilidade técnico e económica. As características morfolóxicas e edáficas do 
terreo suxiren que, a mellor elección é a combinación das seguintes técnicas de traballo: 

Operación Técnica a empregar Recurso a empregar Implemento 

Eliminación matogueira puntual Roza mecanizada Tractor rodas  

Retroaraña 

Rozadora cadeas 

Cabezal rozador 

Preparación do terreo puntual Aburatado mecanizado 

Aburatado mecanizado 

Buldocer 

Retroaraña 

Reixón modificado 

Cazo 

Plantación Plantación Manual Peón ordinario Axada / Picaraña 

Segundo o dito priorizase na medida do posible as actuacións de preparación do terreo puntuais, 
(en especial nas zonas co maior pendente e pedregosidade nas que a roza e aburatado mecanizado 
farase co retroaraña), para minimizar a erosión e as afeccións sobre os compoñentes claves do 
territorio (hábitats protexidos, medios ecolóxicos, tipos de paisaxe,…etc).  

No que se refire a execución dos traballos propostos (en especial o referidos a roza 
mecanizada), para minimizar a afección que pode supor aos hábitats afectados (hábitat 4030 
principalmente) e nalgún caso unha ameaza para algunhas especies que crían nesta área, 
establecéronse descontinuidades nas entre as superficies de reforestación alternándoas coas de  
matogueira (mosaico). 

A técnica de preparación puntual do terreo mediante o aburatado mecanizado, co buldocer ou 
retroaraña nas zonas con maior pendente e pedregosidade,  é moito menos agresiva e xera un 
impacto visual case imperceptible sobre todo nas zonas con maior pendente.  
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Prestarase especial atención a que non se produzan rodeiras nas zonas húmidas, ou 
compactación, erosión ou perda da estrutura do solo, polo tránsito excesivo da maquinaria 
intervinte na execución. Tentarase na medida do posible empregar  máquinas ou pequenos 
tractores de rodas e apeiros lixeiros na execución dos traballos. 

Na integración de accesos e infraestruturas de acompañamento. 

No que se refire as vías de acceso a plantación fíxose uso para este fin da rede de camiños 
existente, fuxindo da creación de novas vías.  

No deseño das infraestruturas de defensa contra incendios (devasas e faixas de defensa contra 
incendios) tentouse aproveitar a xa existentes para xerar o menor impacto sobre o medio. 

Os elementos de sinalización e carteis informativos das obras, colocaranse na medida do 
posible en lugares que permitan reducilo seu impacto visual na paisaxe.  

Ao finalizar as obras retiraranse os carteis, paneis e elementos de sinalización e balizamento 
empregados durante a execución dos traballos. No caso dos carteis informativos das obras, 
retiraranse unha vez finalizadas as obras e rematado o prazo de permanencia que determinen as 
administracións segundo os compromisos adquiridos para o seu financiamento.  

Para establecer unha complementariedade funcional e ecolóxica coas actividades 
da contorna. 

A creación das novas masas arboradas vai ser beneficiosa para o monte no que respecta a 
regulación hidrolóxica e a protección fronte á erosión durante as seguintes décadas, ase como na 
loita contra os efectos do cambio climático, tanto no seu papel de mitigación, ao seren 
consideradas reservorios a longo prazo de carbono, como de substitución, ao subministrar produtos 
renovables e alternativos aos combustibles fósiles.  

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

As actuacións de reforestación incluídas no proxecto de reforestación, supón inevitablemente 
un impacto visual ao romper a uniformidade da paisaxe de matogueiras que é a maioritaria neste 
entorno.  

Este impacto nas coberturas do solo non ten porque ser negativo e mais se sé teñen en conta as 
seguintes observacións. 

1. A creación de novas plantacións en áreas que pola súa calidade de estación ten vocación 
forestal pode supoñer a recuperación dun elemento como o arborado, que quizais no pasado puido 
desaparecer como consecuencia do abuso por parte do home do lume na creación de pastos 
arbustivos. 

2. O respecto polos elementos que caracterizan a paisaxe desta zona, como poden ser as 
matogueiras, afloramentos rochosos, biodiversidade, etc., queda patente no deseño das mouteiras 
de actuación proposto que persegue entre outros obxectivos potenciar a calidade e diversidade 
paisaxística actual. 

3. Da mesma maneira o deseño dos límites das novas zonas de plantación con formas 
regulares e ben definidas, axustadas a elementos físicos recoñecibles (estradas e pistas), pretende 
fomentar o seu encaixe coa morfoloxía da paisaxe de acollida e potenciar a diversidade.  

4. Coa reforestación proposta mantense no MVMC de Serra de Leboreiro e Cabreira, o 
equilibrio actual entre as unidades de paisaxe existentes na actualidade, coa dominancia da 
unidade da paisaxe de Serras; Matogueira e Rochedo fronte a unidades de agrosistema intensivo 
(plantacións) e bosques. 

5. A elección da especie Betula sp. para a plantación das zonas de valgadas e terreos de maior 
calidade, e de Pinus sylvestris para o resto da superficie, ambas as dúas compatibles coa estación 
forestal na que nos atopamos, favorecen a diversidade paisaxística. 

6. A creación das novas masas de plantación é beneficiosa para a regulación hidrolóxica e a 
protección fronte a erosión, e suporá ademais a unha medida para a recuperación daquelas zonas 
que de forma recurrente vense afectadas polos incendios forestais.  

7. A proposta de reforestación ten efectos positivos a medio e longo prazo na mellora 
socioeconómica do medio rural e tamén na restauración da cuberta vexetal natural potencial da 
zona.  

Por todo o anterior,  concluíse que a noso xuízo as actuacións de reforestacións contempladas 
no proxecto non supoñen afecciones negativas para a paisaxe da zona.  

Ourense, a Febreiro de 2020 

O Enxeñeiro de Montes            O Enxeñeiro Técnico Agricola 

 

 

 

Asdo.: Jose Manuel Martin Martinez           Asdo. Jose Antonio de Llanos Salguero 
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9. ANEXO I. CARTOGRAFÍA EIIP. 

9.1. Localización. 

9.1.1. Situación e emprazamento. 

9.1.2. Mouteiras de actuación. 

9.1.3. Cunca visual obxecto do estudo. 

9.1.4. Puntos de observación na cunca do estudo. 

9.2. Caracterización territorial. 

9.2.1. Mapa Base Comarca Paisaxística. 

9.2.2. Ortoimaxe de Satélite 

9.2.3. Ocupación e Usos do solo 

9.2.4. Litolóxico 

9.2.5. Relevo e hidrografía 

9.3. Unidades Da Paisaxe 

9.3.1. Unidades da Paisaxe 

9.4. Valores Paisaxísticos 

9.4.1. Valores Naturais e ecolóxicos:  

9.4.1.1. Biodiversidade. 

9.4.1.2. Espazos naturais protexidos. 

9.4.1.3. Plan Director da rede Natura 2000 

9.4.1.4. Hábitats prioritarios. 

9.4.1.5. Hábitats no prioritarios. 

9.4.2. Valores Culturais, Patrimoniais e Panorámicos.  

9.4.3. Valores de Uso. 

9.4.3.1. Zonas Agroforestais. 

9.4.3.2. Produtos galegos de calidade. 

9.4.4. Áreas de especial interese paisaxístico. 

9.5. Visibilidade Estratéxica: Maior exposición visual e potencial de vistas. (Miradoiros). 
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EIIP P_1.1. Situación ESCALA 1:50.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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EIIP P_01_02 Mouteiras de actuación ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES  O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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EIIP P_01_03 Cunca visual obxecto do estudo ESCALA 1:25.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES  O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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EIIP P_01_04 Puntos observación cunca visual ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES  O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Puntos Observacion dinámica EIIP

Puntos observación na cunca visual

Boa - Parcial

Boa - Parcial pouco transitada

Regular - Parcial

Regular - Parcial pouco transitada

Mala - Parcial pouco transitada

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Puntos Observacion dinámica EIIP

Puntos observación na cunca visual

Boa - Parcial

Boa - Parcial pouco transitada

Regular - Parcial

Regular - Parcial pouco transitada

Mala - Parcial pouco transitada

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_02.02 Actuacións sobre ortoimaxe ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións no MVMC (164,33 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación P.sylvestris (123,25 ha)

Roza e aburatado co retroaraña e plantación P.sylvestris (14,34 ha)

Roza, aburatado co buldocer e plantación Betula sp. (17,12 ha)

ADCIF (6,17 ha)

ADCIFLP (3,44 ha)

Repoboación no MVMC Serra de Leboreiro e Cabreira
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_02.01 Mapa base comarca paisaxística ESCALA 1:25.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Comarca Paisaxistica Grande Area Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

Areas Especial Interese Paisaxística

AEIP_04_05 Pena Gache-Serra do Leboreiro

Actuaciones Reforestaicón Serra Leboreiro

Roza+Aburatado Buldocer+P.sylvestris

Roza+Aburatado Buldocer+Betula sp.

Roza e Aburatado Retroaraña+P.sylvestris

ADCIF

ADCIFLP

Comarcas paisaxísticas na cunca de estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Comarca Paisaxistica Grande Area Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

Areas Especial Interese Paisaxística

AEIP_04_05 Pena Gache-Serra do Leboreiro

Actuaciones Reforestaicón Serra Leboreiro

Roza+Aburatado Buldocer+P.sylvestris

Roza+Aburatado Buldocer+Betula sp.

Roza e Aburatado Retroaraña+P.sylvestris

ADCIF

ADCIFLP

Comarcas paisaxísticas na cunca de estudo

Febreiro 2020
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_02_03 Ocupación do solo ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuaciones Reforestación

Ocupación do solo

Afloramientos rochosos e rochedos

Coberturas artificiais

Coníferas

Cultivos e prados

Mato

Mato e especies arbóreas

Mato e rochedo

Mosaico agrícola e mato

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas urbanas

Ocupación do solo na cunca de estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuaciones Reforestación

Ocupación do solo

Afloramientos rochosos e rochedos

Coberturas artificiais

Coníferas

Cultivos e prados

Mato

Mato e especies arbóreas

Mato e rochedo

Mosaico agrícola e mato

Mosaico de cultivos e especies arbóreas

Repoboacións forestais

Zonas urbanas

Ocupación do solo na cunca de estudo



4
6
5
2
0
0
0

4
6
5
2
0
0
0

4
6
5
3
0
0
0

4
6
5
3
0
0
0

4
6
5
4
0
0
0

4
6
5
4
0
0
0

4
6
5
5
0
0
0

4
6
5
5
0
0
0

4
6
5
6
0
0
0

4
6
5
6
0
0
0

4
6
5
7
0
0
0

4
6
5
7
0
0
0

575000

575000

576000
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577000

578000

578000

579000

579000

580000

580000

581000

581000

582000

582000

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Litoloxía na cunca do estudo

DEPÓSITOS DETRÍTICOS CUATERNARIOS

ROCHAS FILONIANAS

ROCHAS GRANÍTICAS

ROCHAS METAMÓRFICAS

Litoloxía na cunca de estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Litoloxía na cunca do estudo

DEPÓSITOS DETRÍTICOS CUATERNARIOS

ROCHAS FILONIANAS

ROCHAS GRANÍTICAS

ROCHAS METAMÓRFICAS

Litoloxía na cunca de estudo

REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_02_04 Litoloxía na cunca de estudo ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020



REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_02_05 Relevo e hidrografía na cunca ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións reforestación

Hidrografía 

Relevo e hidrografía na cunca de estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións reforestación

Hidrografía 

Relevo e hidrografía na cunca de estudo



REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_03_01 Unidades da paisaxe na cunca ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións reforestación

Unidades da paisaxe

Agrosistema extensivo

Matogueira e rochedo

Clima na cunca do estudo

Mesotemperado inferior

Mesotemperado superior

Supra e orotemperado

Unidades da paisaxe

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións reforestación

Unidades da paisaxe

Agrosistema extensivo

Matogueira e rochedo

Clima na cunca do estudo

Mesotemperado inferior

Mesotemperado superior

Supra e orotemperado

Unidades da paisaxe



REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.1.1. Biodiversidade e Espazos Naturais ESCALA 1:25.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

PARQUES_NATURAIS

ZEPA_Galicia

ZONIFICACION_PD_RNAT2000

Area de Conservacion

Area de Proteccion

Area de Uso Xeral

Zonificación Plan Recuperacion Emys orbicularis

POTENCIAL

PRESENZA

PRIORITARIA

Zonificación Plan Xestion Lobo

1

2

3

Biodiversidade na cunca do estudo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

PARQUES_NATURAIS

ZEPA_Galicia

ZONIFICACION_PD_RNAT2000

Area de Conservacion

Area de Proteccion

Area de Uso Xeral

Zonificación Plan Recuperacion Emys orbicularis

POTENCIAL

PRESENZA

PRIORITARIA

Zonificación Plan Xestion Lobo

1

2

3

Biodiversidade na cunca do estudo
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.1.2 Posibilidade de hábitats prioritarios ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representación de hábitats prioritarios

91E0  -  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

4020  -  Queirogais humidos atlanticos de Erica ciliaris e Erica tetralix

6220  -  Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-Brachypodietea

7110  -  Turbeiras altas activas

Hábitats prioritarios

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representación de hábitats prioritarios

91E0  -  Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior

4020  -  Queirogais humidos atlanticos de Erica ciliaris e Erica tetralix

6220  -  Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-Brachypodietea

7110  -  Turbeiras altas activas

Hábitats prioritarios
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.1.3 Posibilidade de hábitats no prioritarios ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representacion Hábitats NO prioritarios

6430 -  Megaforbios eutrofos higrofilos das orlas de chairas

8220 -  Encostas rochosas siliceas con vexetacion casmofitica

9230 -  Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica

8230 -  Rochedos siliceos con vexetacion pioneira

8310 -  Covas non explotadas polo turismo

8130 -  Desprendementos mediterraneos occidentais e termofilos

3260 -  Rios dos pisos basal a montano

6520 -  Prados de sega de montaña

6510 -  Prados de sega de baixa altitude

6410 -  Prados con Molinia

4030 -  Queirogais secos europeos

Posible representacion de Hábitats No prioritarios

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Posible representacion Hábitats NO prioritarios

6430 -  Megaforbios eutrofos higrofilos das orlas de chairas

8220 -  Encostas rochosas siliceas con vexetacion casmofitica

9230 -  Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Q. pyrenaica

8230 -  Rochedos siliceos con vexetacion pioneira

8310 -  Covas non explotadas polo turismo

8130 -  Desprendementos mediterraneos occidentais e termofilos

3260 -  Rios dos pisos basal a montano

6520 -  Prados de sega de montaña

6510 -  Prados de sega de baixa altitude

6410 -  Prados con Molinia

4030 -  Queirogais secos europeos

Posible representacion de Hábitats No prioritarios
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.2. Valores, Culturais, Patrimonias e Panorámicos ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Valores Culturais, Patrimoniais e Paisaxísticos

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Contorno proteccion BIC

Elemento Catalogado do Patrimonio Cultural

IgrexasParroquiais

Itinerarios Patrimoniais

Ruta da Serra do Leboreiro

Valores Culturais, Patrimoniais e Paisaxísticos
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578000

579000

579000

580000

580000

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Indice Fertilidade solo

4- Mala disponibiilidade potencial nutrintes

Edafoloxia solo

E Prof. varible - Limitacións Maq Pesada - Risco erosión medio

F- Altas pendentes e Afloramentos rochosos Apto Maq Pesada Forestal- Risco erosión alto

G Prof. baixa - NO Apto Maq - Risco erosión variable

Rexime hídrico

7  Solos ben drenados 60-90 d deficit precipitacional

8 Solos ben drenados 90-120 d deficit precipitacional

Capacidade produtiva do solo

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Indice Fertilidade solo

4- Mala disponibiilidade potencial nutrintes

Edafoloxia solo

E Prof. varible - Limitacións Maq Pesada - Risco erosión medio

F- Altas pendentes e Afloramentos rochosos Apto Maq Pesada Forestal- Risco erosión alto

G Prof. baixa - NO Apto Maq - Risco erosión variable

Rexime hídrico

7  Solos ben drenados 60-90 d deficit precipitacional

8 Solos ben drenados 90-120 d deficit precipitacional

Capacidade produtiva do solo

REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP 4.3.1 Valores de uso Capacidade produtiva do solo ESCALA 1:15.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.3.2. Valores de uso ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Alta_tension

Produtos galegos, orujo, queixos

Produtos_vexetais

Valores de Uso

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Alta_tension

Produtos galegos, orujo, queixos

Produtos_vexetais

Valores de Uso
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP 4.4. Areas de Especial Interese Paisaxístico ESCALA 1:20.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola

D. José Manuel Martín Martínez       D. J. Antonio de Llanos Salguero

Febreiro 2020

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Comarca paisaxistica Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

AEIP_04_05

Pena Gache-Serra do Leboreiro

Areas de Interese Paisaxístico

LIMITES MVMC SERRA LEBOREIRO

CUNCA VISUAL SERRA LEBOREIRO

Actuacións Reforestación

Comarca paisaxistica Chairas_Fosas_SerrasOurensans

Baixa Limia

Baixo Arnoia

AEIP_04_05

Pena Gache-Serra do Leboreiro

Areas de Interese Paisaxístico



Distancia

500 m

1500 m

3500 m

10000 m

>10000 

Visibilidade

Visibilidade Moi Baixa

Visibilidade  Baixa

Visibilidade Media

Visibilidade Alta

Visibilidade Moi Alta

Camino_de_Santiago

Miradoiros

RutasBTT

Sendeiros

Lenda

Distancia

500 m

1500 m

3500 m

10000 m

>10000 

Visibilidade

Visibilidade Moi Baixa
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REPOBOACIÓN NO MVMC SERRA DE LEBOREIRO E CABREIRA 
PARROQUIA A FRAGA (SAN XES) - LOBEIRA - OURENSE

EIIP P_4.5. Visibilidade estratégica ESCALA 1:50.000

O ENXEÑEIRO DE MONTES             O Enxeñeiro Técnico Agrícola
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