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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. FINALIDADE E OBXECTIVOS DO ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 
ORDINARIA  

O promotor deste Estudo de Avaliación Ambiental Ordinaria e propietario do MVMC De 
Santa Mariña, é a CMVMC De Santa Mariña.  

O MVMC De Santa Mariña atópase incluído na Reserva da Biosfera "Terras do Miño". 

Por encargo dos veciños da CMVMC De Santa Mariña, redactouse o "Proxecto de 
Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña ”, co obxectivo de cumprir coa lexislación 
vixente e ter un aproveitamento sustentable do monte. 

Un proxecto de ordenación forestal é unha planificación a longo prazo das actuacións que se 
estiman necesarias para o cumprimento dos obxectivos nel establecidos, basicamente 
relacionados coa produción sostible de madeiras, a protección física e biolóxica, e a 
compatibilidade con outros usos do monte (gandeiro, cinexético, usos tradicionais, etc.).  

No plan de mellora do Proxecto de Ordenación planificáronse actuacións de implantación de 
pasteiros e de primeira forestación nas seguintes mouteiras ou unidades de actuación (UA): 

Cuartel Cantón Rodal UO UA Actuación Sup (ha) 
001 016 002 003 127 

1ª Forestación 

4,7385 
002 019 003 002 147 0,3493 
002 019 004 002 148 2,1868 
002 019 008 002 152 0,5909 
002 020 004 002 185 0,6111 
002 020 013 002 191 0,9673 
002 020 038 002 205 7,4975 
002 021 001 002 207 12,0699 
002 022 015 001 242 0,2250 
002 022 066 002 293 3,5904 
002 022 083 002 310 2,0888 
002 022 095 002 322 0,6149 
Total 1ª Forestación 35,5304 
003 023 012 001 326 

Implantación de pasteiro 
(Cambio de actividade) 

1,7304 
003 023 013 001 327 0,5524 
003 023 014 001 328 0,4118 
003 023 067 001 341 0,9200 
Total Implantación de pasteiro 3,6146 
Total actuacións avaliadas 39,1450 

O obxectivo do presente estudo de avaliación ambiental simplificada é o análise das 
actuacións de implantación de pasteiro e primeiras forestacións incluídas no Proxecto de 
Ordenación do MVMC De Santa Mariña no plan especial 2021 – 2030, a identificación dos 
impactos que derivarán da execución de ditas actuacións, e a proposta de medidas de corrección 
para que o proxecto teña un carácter sustentable e resulte compatible coa conservación dos 
actuais valores do monte. 
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1.2. MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

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

A actuación programada atópase recollida, de acordo coa Lei 21/2013, de 9 de decembro, de 
avaliación ambiental dentro dos supostos do: 

- Anexo I. Proxectos sometidos á avaliación ambiental ordinaria regulada no título II, 
capítulo II, sección 1.ª  

- Grupo 9. "Outros proxectos". 

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

- Punto 2º: "Proxectos para destinar áreas incultas ou áreas seminaturais á explotación 
agrícola ou aproveitamento forestal madeireiro que impliquen a ocupación dunha superficie 
maior de 10 ha". 

Por este motivo dita actuación de primeira forestación debe ser obxecto dunha avaliación de 
impacto ambiental ordinaria de acordo co establecido no artigo 7.1.(a) da citada lei. 

Tendo que ter en conta ademais a lexislación que se presenta na seguinte lista non 
exhaustiva: 

Lexislación Europea: 

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

− Directiva 92/43/CEE, do Consello, do 21 de maio, relativa a conservación dos 
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, modificada pola Directiva 97/62/CEE 
para adaptala ao progreso científico e técnico. 

− Convenio de Berna, do 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. 
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− 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 
modificacións. 

− R.D. 139/2011, de 4 de febrero, para o desenvolvemento da lista de especies en 
réxime de protección especial e do catálogo de especies ameazadas. 

− Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación do Impacto 
Ambiental. 

− Real Decreto 1131/1988, de 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento do 
Real Decreto Lexislativo 1302/1986, de 28 de xuño, de Avaliación do Impacto 
Ambiental. 

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

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

− Lei 4/1989, de 27 de marzo, de conservación dos espazos naturais e da flora e fauna 
silvestres, modificada pola Lei 40/1997, do 5 de novembro, sobre reforma da 
anterior. 

− Real Decreto 1193/1998, de 12 de xuño, polo que se modifica o Real Decreto 
1997/1995, de 7 de decembro, polo que se establecen medidas para contribuír a 
garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitat naturais e a fauna e 
flora silvestres. 

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

− Lei 22/2011, de 28 de julio, de residuos e solos contaminados. 

− Lei de Augas, aprobada por RD Legislativo 1/2001, de 20 de xullo. 

− Modificada pola Lei 53/2002, de 30 de decembro, de medidas fiscais, 
administrativas e de orde social. 

− Modificada polo artigo 129 da Lei 62/2003 de medidas fiscais, administrativas e de 
orde social. 

− Lei 11/2005, de 22 de xuño, pola que se modifica a Lei 10/2001, de 5 de xullo, do 
Plan Hidrolóxico Nacional. 

− Real Decreto Lei 4/2007, de 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da 
Lei de augas. 

− Real Decreto 2090/2008, de 22 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento parcial da Lei 26/2007, de 23 de outubro de Responsabilidade 
Ambiental. 
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− Regulamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado polo Real Decreto 
849/86, de 11 de abril, que desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, V, VI e 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 Regulamento do  Dominio Público Hidráulico, 
que desenvolve os Títulos preliminar, I, IV, V, VI e VIII da Lei 29/1985, de 2 de 
agosto, de Augas. 

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

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

− Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, que desenvolve a Lei 38/1972 de protección do 
medio ambiente atmosférico. 

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

Autonómica: 

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

− Decreto 88/2007 polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas. 

− Decreto 67/2007 polo que se regula o Catálogo de Árbores Senlleiras. 

− Decreto 110/2004, de 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos. 

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

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

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

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

− Lei 1/1995, de Protección ambiental para Galicia. 

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

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

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

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

− Lei 2/1995, do 31 de marzo, pola que se lle dá nova redacción á disposición 
derrogatoria única da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de 
Galicia. 
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− Orde do 20 de novembro de 1984, que desenvolve o Real Decreto 2994/1982, sobre 
restauración de espazos naturais afectados por actividades extractivas. 

− Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído. 

− Real Decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, 
do 17 de novembro, do Ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de 
calidade e emisións acústicas. 

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

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

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

− Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos ríos 
galegos. 

− Orde do 28 de outubro de 1999, pola que se declaran provisionalmente as zonas 
propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos naturais 
en réxime de protección xeral. 

− Decreto 110/2004 polo que se regulan os Humedais Protexidos. 

− Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos 
humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

− Decreto 132/2005, de 28 de abril, polo que se modifica o decreto anterior. 

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

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

− Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies 
ameazadas (modificado polo Decreto 167/2011) 

− Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo Galego de Árbores 
Senlleiras. 

− Lei 42/2007, de 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

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

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

− Lei 5/2019, do 2 de agosto, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia. 
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1.3. ESQUEMA METODOLÓXICO  

Na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, Sección 1.ª Procedemento de 
avaliación de impacto ambiental ordinaria para a formulación da declaración de impacto 
ambiental, Artigo 35. Estudo de impacto ambiental.  Proponse o seguinte contido: 

a) Descrición xeral do proxecto e previsións no tempo sobre a utilización do solo e doutros 
recursos naturais. Estimación dos tipos e cantidades de residuos vertidos e emisións de materia 
ou enerxía resultantes. 

b) Exposición das principais alternativas estudadas, incluída o alternativa cero, ou de non 
realización do proxecto, e unha xustificación das principais razóns da solución adoptada, 
teniendo en cuenta os efectos ambientais. 

c) Avaliación e, se procede, cuantificación dos efectos previsibles directos ou indirectos, 
acumulativos e  sinérxicos do proxecto sobre a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a 
biodiversidade, a  geodiversidad, o solo, o subsolo, o aire, a auga, os factores climáticos, o 
cambio climático, a paisaxe, os bens materiais, incluído o patrimonio cultural, e a interacción 
entre todos os factores mencionados, durante as fases de execución, explotación e no seu caso 
durante a demolición ou abandono do proxecto. 

d) Medidas que permitan previr, corrixir e, no seu caso, compensar os efectos adversos sobre 
o medio ambiente. 

e) Programa de vixilancia ambiental. 

f) Resumo do estudo e conclusións en termos facilmente comprensibles. 

 

Para iso proponse o seguinte esquema metodolóxico da Evaluacióno do Impacto Ambiental 
Ordinaria: 

− Descrición do proxecto e as súas accións. 

− Análises de alternativas técnicamente viables e xustificación da solución adoptada. 

− Inventario ambiental e descricións das iteracións ecolóxicas ou ambientais claves. 

− Identificación e valoración de impactos ambientais, tanto na solución proposta como 
nas alternativas. 

− Establecemento de medidas correctoras e protectoras. 

− Programa de Vixilancia Ambiental. 

− Documento Síntese. 
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2. LOCALIZACIÓN DO PROXECTO.  

2.1. LOCALIZACIÓN.  

A zona onde se executarán as actuacións contempladas no Proxecto de Ordenación Forestal 
do MVMC De Santa Mariña correspóndese co seu perímetro ordenado. 

O MVMC De Santa Mariña sitúase ao oeste do termo municipal de Guitiriz, ao oeste da 
provincia de Lugo. As coordenadas da localización do monte son as seguintes: 

MCMV De Santa Mariña Coord X (UTM ETRS 89) Coord Y (UTM ETRS 89) 
Norte 586.323 4.787.480 
Leste 588.256 4.779.630 
Sur 585.518 4.778.765 
Oeste 584.424 4.782.388 

As estradas de acceso de maior importancia son: Nacionais N-VI e  N-634, Autoestrada A-6. 

Desde Guitiriz, tomando a N-VI dirección Coruña sáenos un desvío á esquerda que nos 
comunica cos pobos de Santa Mariña, Lentimil e Outeiro de Lea. Desde este último sae unha 
pista que sobe ata o monte de Santa Mariña na súa zona da Serra da Cova da Serpe.  

Para acceder á zona do Cordal de Montouto pódese facer dende varios puntos: á súa zona 
norte podémonos dirixir desde a pista que ascende dende o encoro de San Xoán. Á zona que se 
sitúa por encima da autovía podemos dirixirnos desde o pobo das Mámoas, que se chega a el 
tomando a N-VI dende Guitiriz con dirección Coruña. 

2.2. LÍMITES.  

Os límites do MVMC De Santa Mariña son: 

- Norte: Termo municipal de Aranga (A Coruña). 

- Leste: Termo e montes da parroquia de San Xoán de Lagostelle. 

- Sur: Termo e montes da parroquia de Mariz. 

- Oeste: Termo municipal de Curtis (A Coruña). 

2.3. PERTENZA E XESTIÓN.  

O monte pertence á Comunidade de Veciños de Santa Mariña, trátase dun monte veciñal en 
man común (MVMC), clasificado en data de 31 de xullo de 1975 polo Xurado Provincial de 
Montes Veciñais en Man Común de Lugo. 

A superficie clasificada do monte é de 740,90 ha. No entanto, a superficie ordenada obxecto 
do proxecto de ordenación despois do axuste do límite de ordenación as avinzas paracticadas, á 
cartografía catastral actual e de excluír a superficie en conflito, dúbida ou litixio e a superficie 
afectada polo Dominio público hidráulico é de 726,29 ha.  
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2.4. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

Dende o punto de vista da clasificación urbanística o concello de Guitiriz ten Plan Xeral de 
Ordenación Municipal aprobado en data 01/06/2020. Todos os terreos que forman parte da 
superficie ordenada do monte veciñal en mano común están clasificados como Solo Rústico de 
Protección Forestal.  

Da clasificación do solo non se deriva ningunha limitación as actuacións propostas. 
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3. INVENTARIO AMBIENTAL.  

3.1. OROGRAFÍA E CONFIGURACIÓN DO TERREO. 

O Monte Veciñal en Man Común (MVMC) De Santa Mariña sitúase na parroquia de Santa 
Mariña de Lagostelle, T.M. de Guitiriz, localizándose ao oeste da capital do municipio. 

A zona de estudo sitúase nas vertentes leste das serras "Cordal de Montouto" e "Cova da 
Serpe". O MVMC De Santa Mariña está formado por varias parcelas das que algunhas están 
comprendidas entre leiras particulares, e as maiores sitúanse nas serras antes citadas. Polo norte 
e leste ten como límite o MVMC de San Xoán de Lagostelle, polo sur o MVMC de Mariz e 
polo oeste os municipios coruñeses de Aranga e Curtis. 

O terreo é bastante chairo na zona sueste  nas paraxes de "A Picota" e "Braña do Boedo", 
lindando co MVMC de San Xoán, e vaise facendo moderadamente escarpado nas ladeiras da 
"Serra da Cova da Serpe” e do “Cordal de Montouto”. 

- Altitudes: O monte en estudo presenta unha cota máxima de 725 m na "Pena Marcada", 
dentro do Cordal de Montouto, mentres que a cota mínima é de 436 m no seu extremo sueste, 
na zona de "Braña do Boedo". Así, o desnivel máximo é de 289 m. e a cota media podémola 
incluír no intervalo 500-600 m, aproximadamente sobre o 545 m. 

- Pendentes: As pendentes son de suaves a moderadas na case totalidade do monte, situadas 
no intervalo 3-20% en xeral, sendo a pendente media do 6,5%. Aínda que a pendente máxima 
pode superar o 50% nalgunhas zonas puntuais. 

- Orientacións: Na zona da Serra de Montouto predominan as exposicións suroeste, sur e 
sueste. Na zona da Serra da Cova da Serpe predominan as exposicións norte, nordés e leste. Na 
zona de A Picota predominan as orientacións leste e a todos os ventos. 

Altitude máxima (m) 725 
Altitude mínima (m) 436 
Altitude media (m) 545 
Pendente máxima (%) 50 
Pendente mínima (%) 0 
Pendente media (%) 8,5 
Exposición dominante: Todas 

3.2. CLIMATOLOXÍA. 

Estación meteorolóxica Guitiriz Temp. media anual (ºC) 10,7 
Temp. media  mes máis cálido 
(ºC) 23,2 Temp. media  mes máis frío 

(ºC) 2,0 

Precipitación media anual (mm) 1.227 Precipitación media estival 
(mm) 115 

Ventos dominantes Noroeste-este e Suroeste 

Velocidade do vento  18 km/h 

Clasificación climática IV(VI) Mediterránea subhúmeda de tendencia 
centroeuropea 
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Segundo a clasificación climática de Allué correspóndelle a Subrexión Fitoclimática IV(VI): 
Mediterránea subhúmeda de tendencia centroeuropea.  

O verán é relativamente caluroso, alcánzase unha temperatura media das máximas absolutas 
de 31,4ºC para o mes de xullo. Si atendemos á temperatura non hai ningún mes que exceda os 
17 ºC, é dicir, non existe un período excesivamente cálido, aínda que as máximas absolutas 
sexan relativamente altas. 

Como mes máis frío atopamos decembro con 5,5 ºC de temperatura media e 2,0 ºC de media 
das mínimas. O periodo libre de xeada media (temperatura media das mínimas absolutas < 0ºC) 
vai do 7 de maio ao 19 de outubro e ten unha duración de 165 días. 

As precipitacións máis importantes rexístranse no inverno e outono, seguido de primavera, 
sendo escasas as precipitacións estivais.  

Os valores de disponibilidade hídrica mostran unha regularidade ao longo do ano, 
exceptuando os meses de xullo, agosto e setembro. En agosto chégase ao valor máis baixo (34 
mm), en setembro recupérase un pouco e en outubro empeza a parecerse máis ao que é a tónica 
regular do resto do ano. Hai déficit precipitacional nos meses de xullo e agosto (escasas choivas 
e elevada ETP). En xuño e setembro compénsanse o déficit co exceso, e o resto do ano hai 
exceso de precipitacións. 

No caso da zona que nos ocupa, este período de seca esténdese desde principios do mes de 
xullo ata mediados do mes de agosto (<2 meses), pero non é moi intensa.  

Polo tanto, pódese dicir que nesta zona as condicións climatolóxicas son favorables ao 
crecemento das masas forestais. As elevadas precipitacións e un réxime térmico suave fan que o 
período vexetativo esténdase a case todo o ano. 

3.3. ATMOSFERA 

3.3.1. Calidade do aire 

A Rede Estatal de Control de Calidade do Aire conta como estación fixa con datos 
dispoñibles máis próxima ao monte coa de Lugo-Fingoi. 

ESTACIÓN CONCELLO SUBREDE LONXITUDE LATITUDE 
ES1204 Lugo-Fingoi Xunta de Galicia -7,5509 42,9979 

Fonte . Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 

Os datos recollidos de calidade do aire son os disponibles para o ano 2018. 

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

− Dióxido de xofre (SO2) 
− Dióxido de nitróxeno (NO2) 
− Partículas en suspensión menores de 10µm, PM10 
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Contaminante Valor Lexi. Valor Comentario 

SO2 
VLD 1 0 días >125 e 97,51% datos 

VLH 17 0 horas>350 e 97,51% datos 

NO2 
VLA 11 98,28% datos 

VLH 77 0 horas>200 e 98,28% datos 

PM10 
VLD 49 0 días>50 e 95,62% datos 

VLA 14 95,62% datos 

Fonte . Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 

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

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

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

R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro SO2 

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

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

A estación de Lugo-Fingoi presentou para o ano 2018 unha media de 1 µg/m3, non 
superando os valores horarios de 350 µg/m3 nin os valores diarios de 125 µg/m3, polo que non 
se incumpriu a normativa. 

En ningunha ocasión superouse o limiar de alerta de 500 µg/m3 por 3 horas consecutivas. 

NO2. O NO é un precursor do NO2 trala reacción con oxidantes atmosféricos como o ozono. 
Os óxidos de nitróxeno contribúen a choiva ácida logo da súa transformación en ácido nítrico. 
Tamén se consideran precursores da contaminación por ozono troposférico logo da súa reacción 
fotoquímica con hidrocarburos. 

Proceden basicamente das combustións a altas temperaturas, tendo o tráfico de vehículos un 
papel determinante. Tamén supoñen unha emisión importante os incendios forestais. Ó igual 
que ocorre co SO2 non se atopan na zona focos de emisión salientables. 
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R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro NO2 
Valor límite/obxectivo/limiar de alerta Concentración (µg/m3) Nº superacións máximas 
Valor límite anual 40 --- 
Valor límite horario 200 18 veces/ano 
Limiar de alerta (3 horas consecutivas en área representativa de 100 
km ou zona ou aglomeración enteira) 400 --- 

Nivel critico anual  para la vexetación 30 --- 

Na estación de referencia a media de NO2 foi de 11 µg/m3, moi por debaixo do permitido. 
Non se superaron os valores de 200 µg/m3 nunha hora polo que non incumpre a lexislación. 

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

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

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

R.D. 102/2011, de 28 de xaneiro PM10 
Valor límite/obxectivo/limiar de alerta Concentración (µg/m3) Nº superacións máximas 
Valor límite horario 40 --- 
Valor límite diario 50 35 veces/ano 

A media anual recollida na estación de Lugo-Fingoi foi de 14 µg/m3 no ano 2018. Non 
houbo ningún día no que se superara os 50 µg/m3 diarios, polo que non se incumpre a 
normativa. 

3.3.2. Ruído ambiental 

As accións asociadas ao Proxecto de Ordenación que poden ter maior incidencia sobre o 
ruído, serán, de forma específica, as vinculadas ao uso de maquinaria forestal nas labores de 
reforestación e de implantación de pasteiro programadas nas mouteiras máis cercanas a algúns 
núcleos da parroquia de Santa Mariña de Lagostelle. No entanto, o carácter temporal dos 
traballos necesarios para executar estas actuacións e a propia actividade agrícola na contorna 
destas poboacións, servirá para amortecer as posibles fontes de ruído que en todo caso non 
suporán niveis sónicos fora dos límites admisibles pola lexislación vixente. 

3.4. HIDROLOXÍA 

Os regos de Costa Villares e de Portosamallos que nacen na zona norte do monte, son 
tributarios do Río Mandeo. Este río pertence a conca hidrográfica do Río Mandeo na 
demarcación hidrográfica Galicia Costa. 

Os regatos da Vixía, do Roxedoiro e de Sanguñedo son tributarios do Río Boedo, 
pertencente a conca do Río MIño na demarcación hidrográfica Miño-Sil. 
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Como principal canle da zona atópase o Río Boedo, que nace nas proximidades da aldea de 
Outeiro de Lea sendo receptor das augas de diversos arroios que nacen no Cordal de Montouto 
e a Serra da Cova da Serpe. 

Todos os cursos de auga que nacen ou discorren polo monte en estudo verten as súas augas 
directa ou indirectamente no Río Boedo, afluente á súa vez do Río Parga, que discorre ao sur do 
termo con dirección oeste-sueste até desembocar no Río Ladra que á súa vez verte no Río 
Miño, agás os que nacen na zona norte que son tributarios do Río Mandeo. 

Existen outros arroios que nacen no propio monte ou proximidades, como Rego Costa 
Villares, Regacho de A Vixía, Rego de Rioseco e Rego de Amariz na zona do Cordal de 
Montouto; Rego de As Puceiras, Rego da Pena e Rego Lentimil na zona da Serra da Cova da 
Serpe. 

3.5. SOLO: XEOLOXÍA E EDAFOLOXÍA 

Roca nai Lousas e Granitos  
Profundidade media dos solos (m) 0,75 

Xeoloxicamente, a zona de estudo atópase situada na zona IV de MATTE (1968), 
caracterizada pola ausencia de afloramentos Devónico-Carboníferos, un Ordovícico potente e 
un metamorfismo hercínico coa primeira deformación principal das dúas fases maiores de 
plegamento.  

Do estudo xeolóxico do monte despréndese que os solos presentes no monte 
desenvolvéronse sobre lousas, rochas graníticas e sedimentos fundamentalmente.  

As lousas son materiais facilmente alterables, tanto en sistemas ben drenados como en 
medios de hidromorfía continua ou alternante. De tódolos xeitos, non sempre se atopan solos no 
seu máximo estado de desenvolvemento, xa que é frecuente que sendo sometidos a procesos de 
erosión e erosión/acumulación, aparezan rexuvenecidos de forma importante no súa parte 
superior, de maneira que abundan perfís AC, con forte alteración non moi afastada da 
superficie, e perfís ABC que representan as fases de maior evolución máis estables. 

Os solos sobre rochas graníticas proceden de rochas de alteración lenta e escasa capacidade 
de formación de arxilas por meteorización dos minerais primarios. Estes solos atópanse en fases 
de desenvolvemento incipientes, presentando unha escasa diferenciación morfolóxica, con 
perfís AR ou AC e profundidades inferiores aos 50 cm. Os horizontes B son pouco frecuentes e 
atópanse en zonas de vagoada ou de menor pendente. 

Os sedimentos son materiais moi heteroxéneos en textura e coloracións, pwero dunha gran 
homoxeneidade mineralóxica. Se compoñen de areas e arxilas terciarias de cores verde-
grisáceas ou ben gravas cuarcíticas nunha matriz silícea nuhna matriz silícea de textura limo-
arxilosa a limosa. A presenza dun elevado contido en arxila en moitos sedimentos e a topografía 
chaira, ademais do escaso encaixamento dos cursos fluviais da zona, provocan una forte 
hidromorfía nalgunhas zonas. 

Dacordo coa nomenclatura da FAO (FAO-UNESCO, 1990) no monte atopámonos cos 
seguintes tipos de solos: 
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Zona do monte Tipo de Solo Litofacies 

A Picota 

Regosois úmbricos Rochas graníticas 

Cambisois úmbricos Sedimentos 

Fluvisois e cambisois úmbricos 

(cambisois gleycos) 
Sedimentos 

Cova da Serpe 

Regosois úmbricos (cambisois úmbricos) Lousas 

Regosois úmbricos Rochas graníticas 

Regosois úmbricos Rochas graníticas 

Cordal de Montouto 

Regosois úmbricos (cambisois úmbricos) Pizarras 

Leptosois líticos e úmbricos Rochas graníticas 

Leptosois líticos (Leptosois úmbricos) Lousas 

3.6. PEDREGOSIDADE E PROCESOS DE EROSIÓN 

Porcentaxe de pedregosidade e afloramentos rochosos (%) 3 
Superficie con fenómenos erosivos significativos (ha) 0 

Neste monte a porcentaxe total de pedregosidade e de afloramentos rochosos é do 3%. 

A torrencialidade dos terreos do monte na actualidade é moi baixa, debido a que as 
pendentes son suaves a moderadas, presenta unha densa cuberta vexetal nos estratos mato-
arbustivo e arbóreo e ademais a totalidade dos cursos de auga que discorren polo monte son de 
pequeno percorrido, polo que para o conxunto do monte o coeficiente de torrencialidade sería 
baixo. 

Dada a abundante cuberta vexetal que se dá no terreo tanto arborada como mato-arbustiva, 
os riscos erosivos reais son moi baixos, cando non son inexistentes. Pola contra, o risco 
potencial de erosión sería máis elevado no caso de producirse a desaparición total da cuberta 
vexetal por mor dalgún incendio forestal. 

Na fase do inventario do Proxecto de Ordenación non se detectaron mouteiras con procesos 
erosivos de relevancia. 

3.7. USOS DO SOLO 

Ámbito de actuación MVMC De Santa Mariña Mouteiras actuación 
Usos do solo Sup (ha) % Sup (ha) % 
Sistemas xerais de transporte 2,18 0,30 0,00 0,00 
Coberturas artificiais 0,06 0,01 0,00 0,00 
Especies caducifolias 10,90 1,50 0,00 0,01 
Eucaliptos 2,11 0,29 0,00 0,00 
Coníferas 322,79 44,44 3,70 9,46 
Eucaliptos e coníferas 0,26 0,04 0,00 0,00 
Repoboacións forestais 11,00 1,51 0,00 0,00 
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Mestura de especies arbóreas 31,88 4,39 4,02 10,26 
Mato 175,99 24,23 11,30 28,87 
Mato e rochedo 23,81 3,28 17,11 43,72 
Mato e especies arbóreas 29,49 4,06 2,68 6,85 
Cultivos e prados 105,59 14,54 0,33 0,84 
Mosaico de cultivos e especies arbóreas 8,74 1,20 0,00 0,00 
Augas continentais 1,50 0,21 0,00 0,00 
TOTAL 726,29 100,00 39,15 100,00 

Nos usos do solo na totalidade do MVMC, segundo os datos do SIOSE 2011, as zonas de 
Mato (Mato / Mato e rochedo / Mato e especies arbóreas) ocupan o 31,57% da superficie 
ordenada, mentres que as zonas Forestais arboradas (Conífera / Especies caducifolias / 
Mestura de especies arbóreas / Eucaliptos / Repoboacións forestais) ocupan o 52,17%. O 
restante 16,26% o forman Augas continentales, Cultivos e prados, Mosaico de cultivos e 
especies arbóreas, Coberturas artificiais e Sistemas xerais de transporte. 

Analogamente, nas unidades de actuación obxecto de avaluación, segundo os datos do 
SIOSE 2011, as zonas de Mato (Mato / Mato e rochedo / Mato e especies arbóreas) ocupan o 
79,44% da superficie de actuación, mentres que as zonas Forestais arboradas (Conífera / 
Especies caducifolias / Mestura de especies arbóreas / Eucaliptos / Repoboacións forestais) 
ocupan o 19,72%. O restante 0,84% o forman Cultivos e prados, Mosaico de cultivos e especies 
arbóreas, Coberturas artificiais e Sistemas xerais de transporte. 

3.8. VEXETACIÓN 

3.8.1. Vexetación potencial 

Salvador Rivas Martinez desenvolve o Mapa de Series de Vexetación de España, 
delimitando as áreas das series ou unidades recoñecidas (macroseries, series e faccións) nun 
mapa E:1/400.000. Distribuíndo dentro das tres rexións bioxeográficas existentes en España 
recoñecéndose 37 grandes series de vexetación climatófilas (macroseries ou hiperseries), 
dividindo estas nun centenar de series elementais ou sigmentun, que se poideron dividir nalgún 
caso en faciaciones. Para cada serie ou macroserie indicouse a súa ecoloxía, distribución 
aproximada e etapas de regresión.  

Segundo a cartografía dispoñible no Ministerio para a Transición Ecolóxica, na zona de 
actuación atópase as seguinte serie: 

Rexión eurosiberiana - Piso Colino - 8a) Serie colino-montana galaicoasturiana 
orocantábrica acidófila del roble o Quercus robur. Blechno spicanti-Querceto roboris 
sigmetum. 
Rexión eurosiberiana - Piso Montano - 8d) Serie montana galaico portuguesa acidófila 
del roble o Quercus robur. Vaccinio myrtilli--Querceto roboris sigmetum. 

A vocación dos terreos ocupados pola serie 8a é agrícola, forestal e gandeira. Como 
bioindicadores atopamos: Quercus robur, Saxifraga sphatularis, Omphalodes nítida, Blechnum 
spicant, Viola riviniana, Tamus communis, Linaria  triornithophora, Erica  arborea, Dryopteris 
aemula, Dryopteris corleyi, Holcus  mollis, Teucrium scorodonia, Ules gallii ssp. gallii, Ules 
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gallii ssp. breoganii, Cytisus  commutatus, Cytisus striatus ssp. striatus, Erica umbellata, 
Daboecia  cantabrica, Pseudarrhenatherum longifolium, Halimium alyssoides. 

A vocación dos terreos onde aparece a serie 8d é gandeira e forestal. Como bioindicadores 
atopamos: Anemone trifolia ssp albida, Betula celtiberica, Daboecia cantabrica, Erica 
aragonensis, Genistella tridentata, Ulex gallii, Cytisus striatus e Ulex minor. 

Etapas de regresión e bioindicadores 

Nome da serie 8a. Acidófila colino-montana 
orocantabrico-galaica do carballo. 

8d. Montana galaico portuguesa acidófila 
do carballo 

Árbore 
dominante Quercus robur Quercus robur 

Nome 
fitosociolóxico 

Blechno spicanti-Querceto roboris 
sigmetum 

Vaccinio myrtilli--Querceto roboris 
sigmetum 

I. Bosque Quercus robur, Blechnum spicant, 
Saxifraga sphatularis, Viola riviniana 

Quercus robur, Anemone trifolia ssp albida, 
Betula celtiberica 

II. Mato denso Cytisus ingramii, Cytisus scoparius, 
Erica arborea, Pteridium aquilinum Cytisus striatus 

III. Mato 
degradado 

Daboecia cantabrica, Erica mackaiana, 
Ulex gallii, Agrostis setacea 

Daboecia cantabrica, Erica aragonensis, 
Genistella tridentata, Ulex gallii e Ulex 
minor 

IV. Pastizais Agrostis capillaris, Trifolium repens, 
Sieglingia decumbens Agrostis capillaris, Trifolium repens 

3.8.2. Vexetación actual 

Como vexetación actual consideramos aquela presente no monte a día de hoxe, resultado da 
evolución da relación entre a natureza que tende á vexetación climax e a acción humana que 
modifica a primeira en función das súas necesidades en cada momento, esta vexetación actual 
queda reflectida dentro do proxecto de ordenación na formación de estratos forestais do 
inventario que se recollen na seguinte táboa: 

Ámbito MVMC De Santa 
Mariña  

Unidades 
actuación (UA) 

Nº Estrato Estrato Sup 
(ha) % Sup 

(ha) % 

01 Pastizais e cultivos 117,74 16,21 0 0 
02 Rasos e matos 107,91 14,86 35,53 90,78 
03 Frondosas 35,77 4,93 0 0 
04 Monte bravo-latizal de Eucalyptus nitens 13,40 1,84 0 0 
05 Latizal-fustal novo de Eucalyptus nitens 9,34 1,29 0 0 

06 Fustal novo con fustal e latizal de Eucalyptus 
nitens 6,83 0,94 0 0 

07 Latizal con fustal novo de Pinus sylvestris 3,22 0,44 0 0 
08 Fustal xoven-latizal de Pinus sylvestris 4,60 0,63 0 0 
09 Repoboado-monte bravo de Pinus pinaster 0,36 0,05 0 0 
10 Monte bravo-latizal de Pinus pinaster 27,88 3,84 0 0 
11 Fustal novo-latizal de Pinus pinaster 33,22 4,57 0 0 
12 Repoboado-monte bravo de Pinus radiata 49,60 6,83 0 0 
13 Latizal de Pinus radiata 40,27 5,54 0 0 
14 Fustal novo-latizal de Pinus radiata 57,24 7,88 1,33 3,40 
15 Fustal novo de Pinus radiata 29,05 4,00 0 0 
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Ámbito MVMC De Santa 
Mariña  

Unidades 
actuación (UA) 

Nº Estrato Estrato Sup 
(ha) % Sup 

(ha) % 

16 Fustal novo-fustal de Pinus radiata 81,96 11,28 2,28 5,83 
17 Fustal de Pinus radiata 72,65 10,00 0 0 
18 Infraestruturas DCIF 21,87 3,01 0 0 
19 Infraestruturas DCIF - Punto de auga 0,02 0,00 0 0 
20 Infraestruturas viais 12,31 1,69 0 0 
21 Franxas laterais estradas 1,04 0,14 0 0 
Total  726,29 100,00 39,14 100,00 

Nas unidades de actuacións obxecto de avaliación a vexetación existente pertenece aos 
seguintes estratos forestais, cuxa descrición figura a continuación: 

Actuación Cuartel Cantón Rodal UA NºEstrato Tipo Estrato S (ha) 

1ª Forestación 

001 016 002 127 

02 Rasos e matos 

4,7385 

002 

019 
003 147 0,3493 
004 148 2,1868 
008 152 0,5909 

020 
004 185 0,6111 
013 191 0,9673 
038 205 7,4975 

021 001 207 12,0699 

022 

015 242 0,2250 
066 293 3,5904 
083 310 2,0888 
095 322 0,6149 

Implantación de 
pasteiro 003 023 

014 328 
14 

Fustal novo-
latizal de Pinus 
radiata 

0,4118 

067 341 0,9200 

012 326 
116 Fustal novo-fustal 

de Pinus radiata 
1,7304 

013 327 0,5524 
Total       39,1450 

 

Estrato 02. Rasos e matos: Estrato máis abundante dentro da vexetación actual, formado 
por vexetación de matogueira cuxas formacións mais características son: 

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

− Carqueixais: Formados pola carqueixa (Chamaespartium tridentatum), adoitan aparecer 
asociados a Erica sp e a Halimium sp. en menor medida. 
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− Folgueiras: Formacións características de Pteridium aquilinum que adoitan aparecer en 
zonas de valgada, proximidade de regatos e naquelas con solos húmidos e profundos. 
Adoitan compartir biotopo con outras especies como Rubus sp. e outros fentos. 

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

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

Estrato 14. Fustal novo-latizal de Pinus radiata: masa regular de Pinus radiata de 25-30 
años, procedente de repoboación. Presenta unha proporción similar entre pés da clase natural 
de idade de latizal (Dm 10-20 cm) e de fustal novo (Dm 20-35 cm). 

Estrato 16. Fustal novo-fustal de Pinus radiata: masa regular de Pinus radiata de 30-35 
años, procedente de repoboación. Presenta unha proporción similar entre pés da clase natural 
de idade de fustal novo (Dm 20-35 cm) e de fustal (Dm 35-50 cm). 

3.9. FAUNA  

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

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

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

Para realizar o estudo da fauna tívose en conta o Atlas de Vertebrados de Galicia e o Libro 
Vermello dos Vertebrados Españois.  

Na cadrícula de fauna onde se atopa o MVMC De Santa Mariña pódense atopar 11 especies 
de anfibios, das cales 7 están consideradas “De Interés especial” segundo o CNEA RD439/90 e 
ademais 3 son endemismos; 81 especies de aves das cales 1 está considerada como 
“Vulnerable”, e 54 están consideradas “De Interés especial”; 35 especies de mamíferos, das 
cales 6 están consideradas “De Interés especial” e 4 son endémicas, 1 especie de peces 
continentais e 8 especies de reptís con 4 declaradas como “De Interés especial” e 3 
endemismos. 
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Segundo o Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (Decreto 88/2007 de 19 de abril) hai 
2 especies de aves consideradas como “Vulnerable” (Circus cyaneus e Circus pygargus).. 
Tamén hai 3 especies de mamíferos consideradas como “Vulnerable” (Galemys pyrenaicus, 
Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros) e 3 de anfibios consideradas como 
“Vulnerables” (Hyla arbórea, Rana iberica e Rana temporaria). 

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

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

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

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

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

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

3.10. PAISAXE 

A maior parte da superficie do MVMC De Santa Mariña encádrase na Comarca Paisaxística 
de A Terra Cha, situada na mitade norte da Grande Área Paisaxística das Chairas e Fosas 
Luguesas. No entanto, algunhas pequenas zonas sitúanse na Comarca Paisaxística de Terra de 
Ordes, encadrada na Grande Área paisaxística de Galicia Central. O MVMC De Santa Mariña 
non se inclúe en ningunha Area de Especial Interese Paisaxístico.  

O ámbito das unidades de actuación encádrase na Comarca Paisaxística de A Terra Cha, 
situada na mitade norte da Grande Área Paisaxística das Chairas e Fosas Luguesas. 

A área paisaxística Chairas e Fosas Luguesas configura unha extensa superficie que inclúe as 
grandes chairas e vales interiores do interior da provincia de Lugo, así como as serras que os 
rodean.  

Dentro desta área paisaxística atópase a comarca da Terra Chá, cuxa característica física 
máis destacada é a planicie. 
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Excepto as zonas periféricas montañosas, a súa altitude oscila entre os 400 m e os 500 m; 
nunca descende dos 380 m e raramente supera os 600 m. Ao norte delimitan a comarca as serras 
da Carba e do Xistral, ao leste faino o Cordal de Neda coa Serra de Meira e polo oeste discorre 
a chamada Dorsal Galega, que a separa da provincia coruñesa e comprende, de norte a sur, a 
Serra da Loba, o Cordal de Montouto e a Serra da Cova da Serpe. Polo sur, atópase unha 
continuación da gran depresión da Terra Chá a través da comarca de Lugo. Nesta parte 
meridional unicamente destaca o Cordal de Ousá, onde se superan os 700 m. Os concellos de 
Cospeito e Castro de Rei son as áreas deprimidas máis representativas, onde a difícil drenaxe se 
manifesta na presenza de pequenas lagoas e terreos encharcados no inverno. Dúas das lagoas 
máis importantes son as de Cospeito e Bardancos (Castro de Rei). 

As pendentes son moderadas nas estribacións montañosas e suaves nas zonas chairas en 
xeral. A unidade xeomorfoloxica dominante é a da Serra. 

No tocante a rede hidrográfica da zona de estudo os ríos máis importantes son o Ladra e o 
Parga, que pertencen a bacía do río Miño. Como principais canles atópanse o río Escádebas, 
que discorre de norte a sur na zona do Monte Coruxa, ao leste da estrada a Os Villares, e río 
Landoeira que discorre de norte a sur separando as parcelas de Serra de Montouto e Pena da 
Carballosa, vertiendo posteriormente ao río Boedo-Pardiñas. 

En canto ao clima da zona (Rodríguez Guitián e Ramil Rego, 2007), inclúense dentro dos 
macrobioclimas Mesotemperado, Supra e orotemperado. 

Polo regular, os asentamentos pobocionais da zona vai fundamentarse nunha ocupación do 
espazo sumamente dispersa ao longo dun territorio de relevo moi suave, onde van xurdindo, a 
escasa distancia uns dos outros, todo un conxunto de lugares, que quedan conformados por un 
número moi reducido de viviendas. Varios destes lugares atópanse conectados entre eles por 
unha rede de camiños formando un tecido irregular sobre o territorio, darán lugar a un barrio, 
como conxunto de entidades con predominio do espazo agrario intercalado e ocupando unha 
moi ampla extensión de solo. 

Esta estrutura en forma de malla irregular e de entidade territorial, soamente pode ser 
comprendida como parte do último nivel de agregación, é dicir, o conxunto parroquial que, polo 
regular, agrupará un conxunto de dez ou máis barrios.  

Tanto a suavidade do relevo como as características do clima, a facilidade de comunicación 
seguindo unha rede de camiños que atopa sempre poucos obstáculos orográficos, a idoneidade 
das terras para o seu aproveitamento como praderías de uso gandeiro, xustificarán esa estrutura 
de agras e granxas familiares illadas no interior das mesmas, nunha configuración pouco 
nucleada e moi laxa na meirande parte dos casos. 

A topografía pouco accidentada, percorrida por unha profusa rede hidrográfica vai marcando 
unha paisaxe na que se suceden os campos pechados de agras, moitas veces delimitados por 
liñas de arboredo que enlazan co bosque de ribeira que acompaña aos cursos fluviais e coas 
pequenas explotacións forestais particulares, en contraste coas amplas masas forestais de 
piñeiro nos montes veciñais en man común existentes nas zonas de ladeira e cumio das 
diferentes parroquias. 

A modernización das explotacións gandeiras tamén transformará a configuración das antigas 
granxas familiares, facendo aparecer un novo conxunto de naves de gran tamaño preto dos 
pasteiros privados. 
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A entidade de poboación máis importante da zona é Guitiriz, sendo a capital da parroquia e 
do concello. Dentro da parroquia de Santa Mariña de Lagostelle atopamos numerosos pobos 
entre os cales os máis próximos ás zonas de actuacións son: para os cantóns 016 e 019 Corvite e 
Os Fidalgos; para os cantóns 020 e 021 Santa Mariña e Lentemil; para o cantón 022 Porto Vello 
e Santa Mariña e para o cantón 023 Corvite. 

A maior parte da poboación desta zona desenvolve a súa actividade no rural co predominio 
dunha gandería intensiva de aptitude láctea e semiextensiva de aptitude cárnica, cunha 
actividade forestal complementaria en forma de pequenas explotacións particulares de piñeiro e 
eucalipto intercaladas nos pasteiros, ademais da propia explotación forestal produtora que 
supoñen os montes veciñais en man común. 

O uso do solo nesta área trala crisis do sector lácteo reflexouse no abandono das actividades 
agrogandeiras en detrimento das forestais representadas polas repoboacións efectuadas con 
Pinus radiata, Pinus pinaster e en menor medida Eucalyptus nitens. No entanto, debido á 
implantación das axudas da PAC incrementouse o interese na zona por aumentar a superficie de 
pasteiros, xa que numerosos comuneiros e outros veciños do concello posúen explotacións 
gandeiras en intensivo e semiextensivo tanto para autoconsumo coma para comercialización 
que mantén numerosos pasteiros privados e comunais activos. 

Os servizos e equipamentos básicos concéntranse na capitalidade municipal (Guitiriz). 

Pola zona do estudo discorren os seguintes tramos da rede viaria principal galega e da rede 
primaria complementaria: Autoestrada A-6, Estradas Nacionais N-VI e N-634, varias estradas 
locais, ademais da liña de Ferrocarril A Coruña-Palencia. Como casi todas as mouteiras 
atópanse próximas a algunha o varias destas infraestruturas, o posible impacto visual desde elas 
terase en conta no Estudo de Impacto e Integración Paisaxística que acompaña a este estudo de 
avaliación ambiental. 

Na táboa seguinte figuran resumidas as unidades de paisaxe para o MVMC De Santa 
Mariña: 

Unidades de paisaxe do MVMC De Santa Mariña 
Xeomorfoloxía Cuberta Clima Sup (ha) 

Vales sublitorais Agrosistema intensivo (superficie de cultivo) Mesotemperado superior 7,2487 
Vales sublitorais Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 7,5078 
Serras Matogueira e rochedo Mesotemperado superior 25,4927 
Serras Bosque Mesotemperado superior 1,2858 
Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 228,5296 
Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Supra e orotemperado 44,6339 
Serras Agrosistema intensivo (superficie de cultivo) Mesotemperado superior 0,6103 
Serras Agrosistema extensivo Mesotemperado superior 21,6002 
Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 147,3602 
Chairas e vales interiores Matogueira e rochedo Mesotemperado superior 75,1042 
Chairas e vales interiores Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 1,1595 
Chairas e vales interiores Agrosistema intensivo (superficie de cultivo) Mesotemperado superior 2,2868 
Chairas e vales interiores Agrosistema extensivo Mesotemperado superior 69,8600 
Chairas e vales interiores Rururbano (diseminado) Mesotemperado superior 15,0812 
Chairas e vales interiores Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 77,5028 
Chairas e vales interiores Lamina de auga Mesotemperado superior 1,0281 

Total 
  

726,2918 
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Como pode verse, no MVMC de Santa Mariña predomina a xeomorfoloxía de Serras, sendo 
importante en superficie a e Chairas e vales interiores, mentres co clima é Mesotemperado 
superior. 

Para os cantóns onde se localizan as unidades de actuación a avaliar (UA), as unidades de 
paisaxe serían as seguintes: 

Unidades de paisaxe das unidades de actuación segundo cantón 
Cantón UA Xeomorfoloxía Cuberta Clima Sup (ha) 

016 
127 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 4,5124 
127 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,2261 

019 

147 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 0,3493 
148 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 0,7746 
148 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 1,4122 
152 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,5909 

020 

185 Chairas e vales 
interiores Rururbano (diseminado) Mesotemperado superior 0,6111 

191 Chairas e vales 
interiores Rururbano (diseminado) Mesotemperado superior 0,7394 

191 Chairas e vales 
interiores Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,2279 

205 Chairas e vales 
interiores Matogueira e rochedo Mesotemperado superior 2,4009 

205 Chairas e vales 
interiores Agrosistema extensivo Mesotemperado superior 5,0392 

205 Chairas e vales 
interiores Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,0574 

021 
207 Chairas e vales 

interiores Matogueira e rochedo Mesotemperado superior 4,8436 

207 Chairas e vales 
interiores Agrosistema extensivo Mesotemperado superior 7,2264 

022 

242 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 0,0406 
242 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,1845 
293 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 0,8006 
293 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 2,7898 
310 Serras Agrosistema intensivo (plantacion forestal) Mesotemperado superior 0,0017 
310 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 2,0871 
322 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,6149 

023 

326 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 1,7304 
327 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,5524 

328 Chairas e vales 
interiores Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,0586 

328 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,3532 

341 Chairas e vales 
interiores Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,8588 

341 Serras Agrosistema intensivo (mosaico agroforestal) Mesotemperado superior 0,0611 
Total     39,1451 
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As unidades de actuación (UA) a avaliar non presentan una xeomorfoloxía predominante, 
ocupando superficies similares de Serras que de Chairas e vales interiores e un clima 
Mesotemperado superior. 

As actuacións de primeiras forestacións e implantación de pasteiros proxectadas ocupan 
unha parte pequena (39,15 ha) do monte que apenas supón o 5,39% da superficie ordenada 
(726,29 ha), polo que o seu impacto na paisaxe e dado que actualmente dita superficie atópase 
na maior parte rasa previse pouco significativo. 

Desde o punto de vista dos efectos visuais a zona de actuación presenta as seguintes 
características: 

Características 

Zonas de maior exposición visual Dende o punto de vista dos núcleos e estradas presenta interese visual 
dada a súa proximidade a estos. 

Zonas de maior potencial de 
vistas 

Visibilidade alta desde infraestruturas e núcleos de poboación ao 
situarse preto destos. No entanto, as unidades de actuación atópanse 
rodeadas por masas forestais arboradas e un mosaico agroforestal, 
polo que o posible efecto inicial diminuirá co tempo. 

Tendo en conta o anterior tense previsto a realización dun estudo de impacto e integración 
paisaxística. 

3.11. SOCIOECONOMÍA 

Guitiriz ten unha poboación total de 5.484 habitantes en 2.019 segundo os datos do IGE, o 
que representa un 1,66% do total da poboación da provincia de Lugo e o 0,20% dos habitantes 
totais de Galicia. 

POBOACION E DENSIDADE 

 Habitantes Superficie km2 Densidade hab/km2 

Guitiriz 5.484 293,97 18,65 

Lugo 331.327 9.856 33,62 

Galicia 2.701.743 29.575 92,18 

O concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias,o que nos dá unha media de 304,67 
hab/parroquia, cifra moderada se a comparamos con outros concellos. 

A superficie de Guitiriz é de 293,97 km2, o que supón o 0,99% do total da superficie galega e 
o 2,98% da provincia de Lugo e súa densidade poboacional é de 18,65 hab/km2, media que está 
moi por baixo da da provincia (33,62hab/km2) e da comunidade (92,18 hab/km2). 

A poboación en Guitiriz, ao igual que na maioría dos municipios galegos decrece e débese, 
en parte, ao importante descenso da natalidade e por outro lado a emigración cara grandes 
núcleos urbanos. 
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No que a distribución da poboación se refire, este concello presenta un 9,52% do total da 
poboación formada por menores de 15 anos, un 59,41% formada por poboación  de entre 16-64 
anos e un 31,07% formada por maiores de 65 años. Isto demostra a tendencia ao 
envellecemento da poboación, onde a terceira idade é once veces maior a poboación mais nova. 

Como causas deste envellecemento encontramos: o descenso da natalidade e o incremento da 
esperanza de vida grazas a aplicación de importantes avances tecnolóxicos na medicina. 

Debido ao clima e á peculiar configuración do terreo da zona, o sector forestal, xunto co 
sector agrogandeiro deberían ser o motor da economía do concello, pero ao igual que o sector 
agrogandeiro, este tamén está infrautilizado. 

3.12. LIMITACIÓNS E REXIMES DE PROTECCIÓN ESPECIAL NA EXECUCIÓN 
DAS ACTUACIÓNS AVALIADAS.  

3.12.1. Limitacións hidrográficas 

No Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, modificado por RD 606/2003 de 23 de maio, modificado por RD 9/2008 de 11 
xaneiro, defínese: 

- Zona de servidume: é a franxa situada limítrofe coa canle fluvial, dentro da zona de policía, 
cun ancho de 5 m, que se reserva para usos de vixilancia, pesca e salvamento.  

- Zona de policía: é a constituída por unha franxa lateral de 100 m de anchura a cada lado, 
contados a partir da liña que delimita a canle fluvial, nas que se condiciona o uso do solo e as 
actividades que nel se desenvolvan.  

A zona de dominio público hidráulico foi excluida da ordenación ao non considerarse como 
superficie forestal. 
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Na táboa seguinte figuran as unidades de actuación afectadas por limitacións hidrográficas:  

Cantón Cuartel Rodal UA Actuación Curso fluvial S (ha) Servidume S (ha) Policia 
019 002 003 147 1ª Forestación Regato da Vixía 0,0000 0,3180 
019 002 004 148 1ª Forestación Regato da Vixía 0,1047 0,0000 
019 002 004 148 1ª Forestación Regato da Vixía 0,0000 1,8932 
019 002 008 152 1ª Forestación Regato da Vixía 0,0000 0,5909 
022 002 066 293 1ª Forestación Rego do Roxedoiro 0,0000 1,4611 
022 002 066 293 1ª Forestación Rego do Roxedoiro 0,0959 0,0000 

Total 
  

 
  

0,2006 4,2632 

Nestas zonas de servidume terase en conta o disposto na lexislación sectorial correspondente 
en materia de augas e ademais non se realizarán labores de 1ªForestación.  

Estas unidades de actuación (UA) non están afectadas por ningunha zona protexida 
hidrolóxica (ZPH) agás pola súa inclusión dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño, a cal 
está considerada como ZPH. 

3.12.2. Espazos Naturais Protexidos. Rede Natura 2000 

O MVMC de Santa Mariña non se atopa incluído en ningún espazo natural protexido nin da 
Rede Galega nin da Rede Natura 2000. No entanto, o monte figura incluído dentro da Reserva 
da Biosfera Terras do Miño. 

Esta Reserva alberga unha importante superficie de humidais, tanto de montaña como 
asociados a depresións, incluíndo humidais lacunares, higrófilos e higroturfófilos. As 
características morfolóxicas, hidrolóxicas e sedimentológicas da conca propicia a existencia 
dun complexo sistema de humidais topógenos, así como un gran número de pequenos acuíferos 
interrelacionados co sistema fluvial, o cal posúe unha gran importancia. A área montañosa 
setentrional (LIC Sierra do Xistral) alberga unha importante superficie de humidais de montaña 
conformada por brezales húmidos, turberas altas e turberas de cobertor.  

A Reserva alberga unha boa representación de bosques climácicos conformados por diversos 
tipos de carballeiras (Quercus robur, Quercus pyrenaica), cunha gran diversidade de especies 
vasculares. Os tramos fluviais que percorren as áreas de menor altura mostran probablemente a 
mellor representación de bosques aluviales e de galería do Norte da Península Atlántica.  

Nos distintos ecosistemas, e fundamentalmente nos humidais, atópase un importante número 
de especies protexidas polas Directiva Aves e Hábitat, así como especies incluídas no Catálogo 
Nacional de Especies Ameazadas e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.  

3.12.3. Hábitats naturais do Anexo I da Directiva 92/43/CEE 

Na área das unidades de actuación obxecto de avaliación ambiental do MVMC De Santa 
Mariña, segundo a cartografía de referencia non existe presenza de hábitats naturais de interese 
comunitario nin prioritarios. 

3.12.4. Limitacións por árbores senlleiros 

No MVMC De Santa Mariña non se atoparon árbores senlleiros. 
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3.12.5. Limitacións por especies ameazadas 

Consultando o visor da Xunta de Galicia de Conservación da Natureza e a cartografía 
disponible no Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña obsérvase que nas 
unidades de actuación (UA) obxecto de avaliación non existe presenza de especies ameazadas 
incluídas en Planes de Recuperación ou Conservación. 

Aínda que na parte norte do MVMC De Santa Mariña cartografiouse unha zon afectada por 
unha Área prioritaria de protección da avifauna. Non suporá ningunha limitación as unidades de 
actuación avaliadas.  

3.12.6. Elementos do patrimonio cultural e Camiño de Santiago 

No MVMC De Santa Mariña e proximidades atopamos os seguintes elementos do 
patrimonio histórico-artístico ou arqueolóxico: 

X Y Tipo de ben Nome Código 
586766 4780314 ETN Muíño de Lea  586116 4781474 ART Casa Rectoral de Santa Mariña  586130 4781448 ETN Fonte de Santa Mariña  586111 4781459 ART Igresa de Lagostelle (parroquial de Santa Mariña)  586117 4781443 ETN Cruceiro do adro de Santa Mariña  585211 4782263 ETN Hórreo de Portovello  586807 4781560 ETN Muiño de Santa Mariña  586176 4783171 ETN Muiño da Porta  585837 4786536 ARQ Mámoa de Ar da Medorra 1 GA15003017 
585663 4785331 ARQ A Mámoa de O Marco de Buño GA15003035 
585806 4786456 ARQ Mámoa de Ar da Medorra 2 GA15003093 
585874 4783688 ARQ Medoña de Corvite GA27022001 
584736 4783033 ARQ Medoña de Outeiro de Quemado GA27022003 
585159 4781644 ARQ Medoña 1 do Rego da Loba GA27022020 
585351 4780276 ARQ Mámoa 1 da Revolta Grande / Medoña da Cabana GA27022021 
586185 4780756 ARQ Xur da Medoña 1 GA27022022 
586359 4780560 ARQ As Medoñas de Lentemil 1 GA27022023 
586923 4780589 ARQ Medoña da Picota 1 GA27022024 
586461 4780236 ARQ Medoña de Os Penedos GA27022025 
584701 4782615 ARQ Medoña de Marco de Portovello GA27022026 
586628 4783418 ARQ Medoña de O Cotón da Vixía GA27022054 
587360 4781671 ARQ Medoña de As Casillas GA27022055 
585130 4781539 ARQ Medoña 2 do Rego da Loba GA27022116 
586267 4780750 ARQ Xur da Medoña 2 GA27022117 
586267 4780785 ARQ Xur da Medoña 3 GA27022118 
586224 4780501 ARQ As Medoñas 2 GA27022119 
586237 4780446 ARQ As Medoñas 3 GA27022120 
587251 4780580 ARQ Madoña de A Picota 1 GA27022121 
586180 4786394 ARQ Túmulo da Serra de Montouto GA27022200 
585283 4780608 ARQ Mámoa 2 da Revolta Grande / Medoña de Lentemil GA27022211 
585495 4780881 ARQ Mámoa 3 da Revolta Grande GA27022212 
586015 4786516 ARQ Mámoa de Fonte Garrida GA27022215 

As unidades de actuación obxecto de avaliación que se ven afectadas pola presenza de 
patrimonio cultural son as seguintes:  
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Cantón Cuartel Rodal UA Actuación Limitación Sup (ha) 

021 002 001 207 1ª Forestación Contorna de protección elemento patrimonio 
do Túmulo da Serra de Montouto 0,9442 

Nelas terase en conta o disposto na lexislación sectorial correspondente en patrimonio 
cultural. 

Ningunha zona do MVMC De Santa Mariña está afectada por algún trazado do Camiño de 
Santiago. 

3.12.7. Estradas, ferrocarril e outras infraestruturas 

As unidades de actuación obxecto de avaliación afectadas parcialmente por infraestruturas 
son as seguintes: 

Cantón Cuartel Rodal UA Actuación Limitación SupAfecta 
020 002 004 185 1ªForestación Zona de afección N-VI 0,5112 
020 002 013 191 1ªForestación Zona de afección ferrocarril 0,4195 
020 002 013 191 1ªForestación Zona de afección estradas locais 0,1044 
020 002 013 191 1ªForestación Zona de afección ferrocarril 0,1044 
020 002 013 191 1ªForestación Zona de afección N-VI 0,4435 
020 002 013 191 1ªForestación Zona de afección ferrocarril 0,4435 
020 002 038 205 1ªForestación Zona de afección estradas locais 0,8777 
021 002 001 207 1ªForestación  Zona de afección estradas locais 0,0043 
023 003 012 326 Implantación de pasteiro Zona de afección estradas locais 0,0733 
023 003 013 327 Implantación de pasteiro Zona de afección estradas locais 0,1859 

Total      3,1677 

Nestas zonas terase en conta a lexislación sectorial vixente en estradas e ferrocarril. 
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4. DESCRICIÓN DO PROXECTO.  

4.1. DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS. 

O proxecto obxecto de Avaliación Ambiental Simplificada consiste no Proxecto de 
Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña, pertencente a CMVMC De Santa Mariña, no 
concello de Guitiriz (Lugo). O obxectivo é o análise daquelas actuacións que dada a súa 
natureza podan requerir unha avaliación ambiental, a identificación dos impactos que derivarán 
da execución destas actuacións, e a proposta de medidas de corrección que procedan. 

O Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña é unha planificación a 
longo prazo das actuacións que se estiman necesarias para o cumprimento dos obxectivos nel 
establecidos, basicamente relacionados coa produción sostible de madeiras, a protección física e 
biolóxica, a compatibilidade con outros usos do monte (gandeiro, cinexético, usos tradicionais, 
etc.).  

Polo tanto, o obxectivo final do Proxecto de Ordenación é revalorizar o monte aumentando 
os seus usos, cumprindo cos obxectivos básicos da ordenación forestal, como a persistencia e 
estabilidade das masas, o rendimento sostido e máximo das utilidades do monte e o incremento 
da superficie forestal arborada. 

No caso dun proxecto de ordenación dun monte, que en esencia trátase dun plan de xestión 
dos seus recursos naturais, o estudo de alternativas non debe afectar ao feito de realizar o propio 
proxecto, pois dotar ao monte dun proxecto de ordenación é unha obriga imposta pola 
lexislación vixente (Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia). Polo tanto o estudo de 
alternativas debe circunscribirse á proposta de actuacións concretas e particulares a executar 
dentro do plan especial do proxecto. 

4.2. ACTUACIÓNS PREVISTAS NO PROXECTO DE ORDENACIÓN OBXECTO 
DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

Un proxecto de ordenación forestal é unha planificación a longo prazo das actuacións que se 
estiman necesarias para o cumprimento dos obxectivos nel establecidos, basicamente 
relacionados coa produción sostible de madeiras, a protección física e biolóxica, e a 
compatibilidade con outros usos do monte (gandeiro, cinexético, recollida de cogomelos, etc.). 
O período de vixencia do proxecto de ordenación polo xeral coincide coa quenda da especie 
principal. 

As actuacións a realizar no proxecto de ordenación figuran no Plan Especial que conta cunha 
vixencia de dez anos (2021-2030) e son as seguintes: 

- Plan de aproveitamentos: establece os recursos do monte susceptibles de aproveitamento, 
e define para cada un deles o seu alcance espacial e temporal, así como os seus parámetros de 
referencia (superficie, volume, intensidade, etc.). Neste monte o principal aproveitamento será o 
madereiro de Pinus radiata, Pinus pinaster e Eucalyptus nitens e o de pastos. O plan contén os 
seguintes tipos de aproveitamento:  

o Plan de cortas de rexeneración (cortas finais): plan onde se recolle a valoración da 
madeira cubicada co inventario forestal das mouteiras que acadaron a idade de madurez 
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ou quenda establecidas na División Dasocrática para o tramo ou grupo de rexeneración 
segundo a aplicación do método de ordenación para cada cuartel produtor.  

 
Aplícanse cortas de rexeneración: aínda que supoña a eliminación da cobertura 

arbórea da mouteira, é o método imprescindible para a rexeneración das masas forestais 
que acadaron a idade de madurez e se permita a instalación dunha nova rexeneración, é 
dicir, do mantemento do ciclo vexetal forestal. É unha actuación con efectos temporais é 
imprescindible na ordenación forestal. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

 
o Plan de cortas de mellora (claras e cortas de policía): plan onde se recolle a valoración da 

madeira cubicada co inventario forestal das mouteiras nas que en función da aplicación 
no monte do correspondente modelo selvívola requiren duhna redución da densidade ou 
eliminación de pés enfermos, malformados, etc. 

 
Aplícanse cortas de mellora (claras e cortas de policía): consiste na eliminación 

parcial do arborado sobrante polo que non supón unha transformación da cobertura 
vexetal. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL 

 
o Plan de aproveitamento de pastos: O obxectivo principal deste plan será establecer as 

directrices para o aproveitamento dos pastos cunha cantidade de gando (carga gandeira) 
axeitada á produción de pastos do Cuartel 003. Pódense facer pequenas rozas, laboreos, 
sementeras, abonados e outras para o mantemento e mellora dos pasteiros existentes. 
Non supón unha transformación da cobertura vexetal. NON REQUIRE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL 

 

- Plan de melloras: nel se contemplan as actuacións encamiñados a mellorar o estado das 
masas forestais e das diferentes infraestruturas do monte en relación ao cumprimento dos 
obxectivos da ordenación. Inclúense as seguintes actuacións: 

- Roza: tratamento selvícola enfocado á prevención contra os incendios forestais para romper 
a continuidade horizontal do combustible forestal, a eliminación de competencia nos primeiros 
anos das plantacións e a facilitar o tránsito polo monte no resto de actuacións. Esta actuación 
non supón modificación sustancial da cuberta vexetal ao non efectuarse decapados nin 
remocións do terreo. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

- Rareo: trátase dunha corta de mellora sen aproveitamento comercial, polo tanto un 
tratamento silvícola, co obxecto de diminuír a densidade do arboredo para mellorar o 
desenvolvemento da masa final. Tamén sirve para romper a continuidade horizontal do 
combustible forestal na prevención de incendios forestais. Esta actuación non supón 
modificación sustancial da cuberta vexetal ao efectuarse unicamente unha redución de 
densidade contemplada nos modelos selvícolas para cada especie. NON REQUIRE 
AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

- Poda: farase unha poda baixa, (ata 3 metros de altura) co obxecto de mellorar a calidade da 
madeira e para romper a continuidade vertical do combustible forestal na prevención de 
incendios forestais. Esta actuación non supón modificación sustancial da cuberta vexetal ao 
efectuarse unicamente unha modificación do fuste do arborado. NON REQUIRE 
AVALIACIÓN AMBIENTAL. 
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- Creación e mantemento de redes de xestión da biomasa (defensa contra incendios forestais) 
consonte a Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia, e planificación das actuacións para a súa creación e mantemento. En xeral rozas. Esta 
actuación non supón modificación sustancial da cuberta vexetal ao non efectuarse decapados 
nin remocións do terreo. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

- Mantemento de infraestruturas: definición das infraestruturas presentes no monte en 
relación coa xestión forestal e a defensa contra incendios forestais: pistas forestais, devasas, 
faixas auxiliares, puntos de auga, etc.; e planificación das actuacións para o seu mantemento. 
Trátase unicamente do mantemento das infraestruturas xa existentes, non da construción ou 
apertura de novas pistas ou devasas. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

- Implantación de novos pasteiros. Esta actuación require a eliminación da cobertura arbórea 
e mato-arbustiva mediante a súa corta e a remoción do terreo con maquinaria pesada, polo que 
prodúcese unha transformación na cobertura vexetal. SÍ REQUIRE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL. 

- Repoboación / Reforestación: deberán afectar á mouteiras rasas e aquelas planificadas para 
a súa corta final. O seu obxectivo e triple, garantir a rexeneración das mouteiras de corta, 
aumentar a superficie arborizada do monte e a restauración hidrolóxica forestal. Distínguese 
entre: 

o Reforestacións trala corta de rexeneración das mouteiras que alcanzaron a idade de 
corta ou quenda. Ao tratarse de reforestacións coa finalidade de garantizar a 
rexeneración da masa forestal arborada previa, considérase que é a continuación do 
propio ciclo vexetal forestal. NON REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

 
o Primeiras forestacións en mouteiras previamente rasas. Esta actuación require a 

eliminación da cobertura mato-arbustiva mediante a súa corta e a remoción do terreo 
con maquinaria pesada para implementar o novo arborado, polo que prodúcese unha 
transformación na cobertura vexetal. SÍ REQUIRE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

Dentro do obxectivo de máximo das utilidades do monte preténdese incrementar a superficie 
pastable debido ao incremento do uso gandeiro e ás necesidades de pasto por parte da 
Comunidade Veciñal propietaria do monte mediante a implantación de novos pasteiros, e 
incrementar a superficie forestal arborada coa primeira forestación de varias mouteiras rasas 
con especies arbóreas como Eucalyptus nitens e Castanea sativa, todo nunha superficie superior 
ás 10 ha. 

Por outra banda, considérase que as actuacións descritas neste documento propician un 
enriquecemento da actividade socioeconómica da contorna rural, e son acordes aos obxectivos 
de conservación da Reserva da Biosfera Terras do Miño.  

Este documento polo tanto pretende xustificar a compatibilidade das devanditas actuacións 
de "Implantación de pasteiro" que propiciará unha mellora do aproveitamento de pastos polo 
gando autóctono da zona; e de "Primeira forestación" de varias mouteiras rasas con especies 
arbóreas como Eucalyptus nitens e Castanea sativa co obxecto de incrementar a superficie 
forestal arborada, coa ubicación do monte na Reserva da Biosfera Terras do Miño. 
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Polo tanto, a necesidade de realizar o presente estudo de avalación ambiental ordinaria 
débese á inclusión no plan de melloras do proxecto de ordenación, da proposta de implantación 
de pasteiro e de primeira forestación en varias unidades de actuación (UA) cunha superficie de 
actuación maior de 10 has no ambito da Reserva da Biosfera Terras do Miño. 

As unidades de actuación (UA) obxecto de avaliación ambiental ordinaria correspóndense 
coas seguintes mouteiras localizadas na División inventarial contida no Proxecto de Ordenación 
do MVMC De Santa Mariña: 

Cuartel Cantón Rodal UO Unidade de actuación (UA) Actuación Sup (ha) 
001 016 002 003 127 

1ª Forestación 

4,7385 
002 019 003 002 147 0,3493 
002 019 004 002 148 2,1868 
002 019 008 002 152 0,5909 
002 020 004 002 185 0,6111 
002 020 013 002 191 0,9673 
002 020 038 002 205 7,4975 
002 021 001 002 207 12,0699 
002 022 015 001 242 0,2250 
002 022 066 002 293 3,5904 
002 022 083 002 310 2,0888 
002 022 095 002 322 0,6149 

Total 1ª Forestación 35,5304 
003 023 012 001 326 

Implantación de pasteiro 
(Cambio de actividade) 

1,7304 
003 023 013 001 327 0,5524 
003 023 014 001 328 0,4118 
003 023 067 001 341 0,9200 

Total Implantación de pasteiro 3,6146 
Total actuacións avaliadas 39,1450 

 

4.2.1. Actuacións previstas na implantación do pasteiro. 

Os tratamentos e actuacións a realizar durante o plan especial para a implantación de 
pastizais consistirán en: 

- Roza/corta do estrato arbóreo e mato-arbustivo, retirada da madeira, descepe/destoconado 
se procede, e triturado de restos. 

- Roturación ou desfonde. 

- Gradeo con dobre pase de grada de discos ou fresadura. 

- Encalado (2.000-3.000 quilogramos de caliza/ha). 

- Fertilización (NPK doses<300 quilogramos/ha). 

- Sementa de especies de pasto (mestura dactilo 30 kg/ha, raigrás 10 kg/ha e trébol 4 kg/ha) 
ou cultivo herbáceo (cereales, maíz, etc). 
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- Pase de rulo. 

4.2.2. Actuacións previstas nas primeiras forestacións. 

Os traballos incluídos no plan de mellora para as actuacións de primeira forestación son os 
seguintes: 

- Acción previa sobre o mato. 

- Preparación do solo 

- Plantación 

4.3. TRABALLOS PREVISTOS NAS ACTUACIÓNS OBXECTO DE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO. 

4.3.1. Roza/corta do estrato arbóreo e mato-arbustivo, retirada da madeira, 
descepe/destoconado se procede e triturado de restos. 

- Corta do arborado e retirada da madeira 

• A corta do arborado realizarase mediante cortas a feito:  

Nas cortas a feito extraeranse da mouteira de corta todos os pés existentes na unidade 
de actuación. Realizarase en forma manual ou mecanizada mediante procesadora 
forestal. 

Os tocós, en ningún caso, deberán sobresaír máis de 7 cm desde a súa base.  

Os restos que derivan do procesado dos pés apeados con maior contido en nutrientes 
(como follas, ramillas, cortiza, etc) deberán permanecer na zona de corta.  

Todos os vehículos a motor será necesario que circulen unicamente polas pistas 
forestais (e rede viaria complementaria) existentes. No entanto, determinada maquinaria 
como procesadoras e autocargadores forestais poderán penetrarse no monte coa 
finalidade de realizar correctamente os traballos forestais propostos.  

Para a realización dos traballos recorrerase ao emprego de maquinaria, apeiros e/ou 
útiles coas características e especificacións técnicas mínimas e necesarias para alcanzar 
os resultados perseguidos.  

• Retirada da madeira: 

Conxunto de operacións nas que se traslada a árbore máis ou menos procesada desde 
o pé de tocó ata o cargadero onde será accesible aos medios de transporte ata a fábrica. 
Empréganse máquinas automóbiles como tractores agrícolas adaptados ou tractores 
forestais autocargadores. 

No desembosque, o arrastre realizarase de forma que os troncos non saian das vías de 
saca (trochas) e sempre en forma lonxitudinal, evitando todo xiro. Colocaranse defensas 
contra rozamentos de árbores nos puntos conflitivos. Realizarase cando as condicións 
meteorolóxicas sexan as máis adecuadas para que as vías de saca e as infraestruturas en 
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xeral non sufran grandes danos. Non se utilizará maquinaria pesada cando as condicións 
do terreo, pola súa excesiva humidade así o aconsellen.  

- Roza: 

A roza consiste na eliminación por corte total ou parcial do estrato mato-arbustivo mediante 
ferramentas manuais de corte como motodesbrozadora, ou de maneira mecanizada con 
rozadoras de diferentes tipos (cadeas ou martelos) acopladas a un tractor.  

Neste caso empregarase unha roza mecanizada que consiste na eliminación da parte aérea do 
mato mediante máquinas con pezas múltiples rotatorias que xiran a gran velocidade, e avanzan 
polo terreo golpeando as matas leñosas, rompendo os seus tallos cerca do solo e introducindo as 
súas partes aéreas en tambores metálicos, onde por reiteración do golpeteo resultan trituradas. 

En xeral emprégase un tractor de rodas de potencia de máis de 120 c.v., equipado de 
máquina rozadora de eixe vertical con corte horizontal. A potencia mínima requirida da 
rozadora será de 50 c.v. Van suspendidas por acoplamento de tres puntos e accionadas por barra 
de transmisión da toma de forza do tractor.  

- Descepado mediante trituración dos cepos e restos de corta: 

O descepado e trituración dos restos de corta executarase de xeito mecánico mediante o 
emprego de trituradora de cadeas ou martelos acoplada a un tractor forestal de potencia 
suficiente para garantir que os restos, unha vez triturados, non superen os 10 cm de lonxitude, 
facilitando deste xeito as operacións posteriores e a incorporación dos mesmos ao terreo. 

O descepado levarase a cabo mediante trituradora de martelos acoplada a tractor forestal de 
potencia suficiente para garantir que os cepos se trituren ata polo menos a altura do terreo, e se 
favoreza a súa desintegración paulatina favorecida polas operacións posteriores de implantación 
do pasteiro e a degradación natural. 

Levarase a cabo sobe a totalidade da superficie na que se realiza a tala do arborado. 

4.3.2. Roturación ou desfonde 

Consiste na remoción e volteo da terra executado mediante asurcado co fin de provocar o seu 
meteorización, a dispersión da súa estrutura, a mellora ante problemáticas de hidromorfía e a 
mellora das propiedades e condicións físico-químicas para o establecemento das especes 
pratenses.  

A técnica hase de executar preferentemente con emprego dun arado forestal de dobre 
vertedera con montaxe sobre tractor de rodas de potencia de máis de 120 c.v. 

4.3.3. Gradeo con dobre pase de grada de discos ou fresadura 

- Gradeo: 

Consiste en dobre pase de grada de discos sobre tractor de rodas de potencia superior a 120 
CV, cunha profundidade mínima do labor de 20 cm., de forma que o primeiro pase, realice un 
labor máis vertical, con menos desgaste en zonas pedregosas e sen formación de capas 
endurecidas que prexudican a circulación da auga entre as capas superiores e inferiores do solo, 
converténdoo en máis encharcadizo no inverno e máis seco no verán. 
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O número de pases de grada serán os suficientes de xeito que garantan a correcta 
incorporación dos restos forestais ao terreo e, indirectamente, se facilite o laboreo superficial 
aumentando a súa capacidade de infiltración da auga e mellorando a súa estrutura para a 
posterior sementeira. A profundidade da labor será maior de 20 cm. 

- Fresadura: 

Laboreo do terreo mediante pases sucesivos de fresadora sobre tractor agrícola ou forestal de 
potencia superior a 120 CV. 

Realizarase sobre o total da superficie de actuación programada. Os pases de fresado serán 
os suficientes para garantir a homoxeneidade da superficie do terreo, incorporando 
definitivamente os restos de corta ao terreo e eliminado as posibles pedras superficiais xurdidas 
na anterior operación. 

4.3.4. Encalado (2.000-3.000 quilogramos de caliza/ha) 

Realizaranse enmendas encamiñadas a corrixir a acidez do solo e facilitar o establecemento 
das especies pratenses. 

Esta labor farase con encaladora tipo tolva axustada ao tractor agrícola de rodas. Se as 
análises do chan mostran a necesidade de encalar, aplicaranse polo menos tres semanas antes de 
sementar, para dar tempo a que se mineralice e para evitar que se produzan reaccións adversas 
co resto de abonados e as sementes utilizadas. A súa aplicación farase con pouco vento para 
evitar as perdas do produto. 

Empregaranse as doses correctas con produtos CEE ou UE adaptados ás características 
edafolóxicas da zona de plantación, co fin de evitar a contaminación dos acuíferos. 

O reparto do material a empregar realizarase sobre o total das superficies de actuación 
programadas. 

4.3.5. Fertilización (NPK doses<300 quilogramos/ha). 

Realizaranse fertilizacións encamiñadas a aumentar a súa fertilidade e facilitar o 
establecemento das especies pratenses. 

Trátase dun abonado de fondo. Con abonadora tipo tolva axustada ao tractor agrícola de 
rodas. Pode aplicarse no medio dos dous pases de grada ou posteriormente xunto coa 
distribución da semente. 

No abonado empregaranse as doses correctas con produtos CEE ou UE adaptados ás 
características edafolóxicas da zona de plantación, co fin de evitar a contaminación dos 
acuíferos. A título orientador, unha vez corrixidas despois da correspondente analítica as 
carencias do terreo, aplicaranse un 600 kg/ha de abono químico 8-24-8. 

O reparto do material a empregar realizarase sobre o total das superficies de actuación 
programadas. 

4.3.6. Sementa de especies de pasto 

Unha vez acondiconado o terreo levarase a cabo a sementeira con especies pratenses 
adaptadas á zona.  
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Efectuarase con sementadora tipo tolva axustada ao tractor agrícola de rodas. Débese realizar 
a voleo e coas especies e as doses indicadas segundo o uso previsto da pradería. A distribución 
das sementes realizarase con abonadora centrífuga e en pase cruzado. Usarase unha mestura 
para pastoreo sen regadío, do tipo Raygrass Westerwold: 35%, Avea Strigosa: 35%, Veza 
Villosa: 8%, Veza átiva: 8%, Trevo encarnado: 7%, Trevo violeta: 7% ou similares. 

A dose e época de realización da sementeira será a correcta e repartirase homoxeneamente 
sobre a totalidade da parcela para o correcto establecemento da nova cuberta vexetal. 

4.3.7. Pase de rulo 

Consiste en realizar dobre pase de rulo, liso ou ondulado, tras a sementa, para poñer á 
semente en contacto coa terra, e por tanto, facilitar a xerminación. Con iso, adiántanse os 
primeiros aproveitamentos, ademais de que esta compactación do chan facilita os 
aproveitamentos posteriores da pradería. 

4.4. TRABALLOS PREVISTOS NAS ACTUACIÓNS OBXECTO DE AVALIACIÓN 
AMBIENTAL DE PRIMEIRAS FORESTACIÓNS. 

4.4.1. Acción previa sobre o mato. 

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

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

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

− Cando a altura da vexetación presente é moito maior que a da planta nos seus primeiros 
anos, prodúcese unha competencia pola luz que pode ser moi prexudicial para a 
vexetación recentemente instalada, provocando ademais nalgúns casos un 
sobrequecemento da planta no verán. 

− Créase unha competencia pola auga entre o repoboado e a vexetación existente. A auga 
será en moitos casos o principal factor limitante para o éxito da repoboación. 

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

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

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

O tratamento da vexetación preexistente terá como principal obxectivo minimizar os efectos 
expostos. 
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No presente proxecto realizarase na totalidade da superficie da unidade de actuación, sempre 
que non exista algunha das limitacións definidas anteriormente como é o caso das zonas de 
servidume hidrolóxica onde non se actuará. 

4.4.2. Preparación do solo 

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

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

− Aumentar a capacidade de retención de auga do perfil, a través do aumento da 
profundidade. 

− Aumentar a velocidade de infiltración de auga no perfil. 

− Facilitar a penetración mecánica das raíces das plantas introducidas. 

− Reducir as posibilidades de invasión da matogueira despois da plantación. 

− Facilitar os labores de plantación. 

4.4.2.1. Apertura mecanizada dun burato con bulldozer. 

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

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

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

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

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

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

4.4.2.2. Aburatado con retroexcavadora. 

Consiste na remoción do chan, sen extracción da terra, nun volume de forma prismática, 
mediante a acción da culler dunha retroexcavadora. O burato removido é posteriormente 
refinado na súa plataforma e execútanse, con aixada, os regueiros para conformar unha 
banqueta con microcunca. 
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O equipo necesario é unha máquina retroexcavadora convencional, preferiblemente de 
cadeas, con cazo de 60 cm, de boa estabilidade e potencia superior a 100 c.v. 

 
Proceso operativo: 
 
- O cazo extraerá a terra e amontoaraa no borde do burato, para a súa posterior carga e 

transporte ó vertedoiro autorizado.  
- A plantación poderá ser simultánea, ou, por indicacións do enxeñeiro director da obra, 

poderá demorarse uns días. 

4.4.3. Plantación 

4.4.3.1. Elección da especie. 

A elección das especies Eucalyptus nitens e Castanea sativa como especies a empregar para 
as mouteiras obxecto de primeiras forestacións, fíxose de entre aquelas que cumpren os 
requisitos da estación forestal (altitude, edafoloxía, orientación) e compatibilidade xeobotánica 
consonte co Plan Forestal de Galicia para a bisbarra Geoforestal na que se ubica o monte e 
sendo ademáis as máis compatibles co obxectivo principal destas primeiras forestacións, a 
produción de madeira.  

Optouse por empregar  Eucalyptus  nitens  nas  UA 127, 147, 148, 152, 205, 207, 242, 293, 
310, 322 polos seguintes motivos: 

− Polos baixos crecementos medios que as especies de Pinus radiata e Pinus pinaster 
alcanzan na zona. 

− Por obter unha maior produción que con outras especies no mesmo espazo de tempo. 
− Por ter unha maior diversificación de producións coa incorporación de especies cuxo 

destino final da madeira é a desintegración para pasta de celulosa. 

Optouse por empregar  Castanea  sativa  nas  UA 185 e 191 polos seguintes motivos: 

− Pola boa calidade de estación nestas mouteiras para esta especie. 
− Por ter unha maior diversificación de producións coa incorporación de especies cuxo 

destino final da madeira é a obtención de madeira de alta calidade e ademais dunha 
pequena produción complementaria de froitos. 

 

Doutra banda, a decisión na elección destas especies foi consensuada e aprobada en 
asamblea coa comunidade veciñal propietaria do monte. 

As especies escollidas están ecoloxicamente adaptadas e son resistentes ao cambio climático 
na zona bioxeográfica onde se proxecta a plantación, supoñen unha mellora nas condicións 
socioeconómicas e non supoñen unha ameaza para a biodiversidade e os servizos 
ecosistémicos, nin teñen un impacto negativo na saúde humana. 
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Actuación Cuartel Cantón Rodal UA Especie S (ha) 

1ª Forestación 

001 016 002 127 Eucalyptus nitens 4,7385 
002 019 003 147 Eucalyptus nitens 0,3493 
002 019 004 148 Eucalyptus nitens 2,1868 
002 019 008 152 Eucalyptus nitens 0,5909 
002 020 004 185 Castanea sativa 0,6111 
002 020 013 191 Castanea sativa 0,9673 
002 020 038 205 Eucalyptus nitens 7,4975 
002 021 001 207 Eucalyptus nitens 12,0699 
002 022 015 242 Eucalyptus nitens 0,2250 
002 022 066 293 Eucalyptus nitens 3,5904 
002 022 083 310 Eucalyptus nitens 2,0888 
002 022 095 322 Eucalyptus nitens 0,6149 

Total      35,5304 

4.4.3.2. Distancias de plantación. 

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

Doutra banda, temos que facer referencia aos leitos que discorren próximos ao monte para 
definir a zona de Dominio Público Hidráulico, así como a súa zona de Servidume e a súa zona 
de Policía que se afectará á nosa zona de repoboación e que xa se definiron no apartado 
correspondente deste estudo. 

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

− Con parcelas forestais: 2 metros. 

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

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

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

− Con pistas, asfaltadas ou non, de polo menos 5 metros de ancho e que conten con polo 
menos unha cuneta: 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo I; no 
resto de especies, 6 metros ao estar o monte nun concello declarado como zona de alto 
risco, a contar desde o límite exterior dos movementos de terra da obra de construción da 
mesma. 
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− Desde a proxección do condutor máis externo, considerando a súa desviación máxima 
producida polo vento segundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestrutura 
eléctrica: 5 metros para todas as especies. 

− Con canles fluviais de máis de 2 metros de ancho: 5 metros cando se empreguen as 
especies de frondosas do anexo I e 15 metros no resto de especies, a contar desde o 
dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental. 

− Con edificacións, urbanizacións, vertedoiros, parques e instalacións industriais situadas a 
menos de 400 metros do monte ou fóra de solo urbano e de núcleo rural e con vivendas 
illadas en solo rústico independentemente da súa distancia ao monte: 15 metros cando se 
empreguen as especies de frondosas do anexo I e 50 metros no resto de especies. 

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

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

4.4.3.3. Método de plantación 

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

As ferramentas necesarias son unha aixada de boca estreita, barrón ou plantamón. Para o 
transporte da planta polo monte empregaranse caixas ou capachos de diferentes tamaños. 

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

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

4.4.3.4. Marco e densidade de plantación 

- Eucalyptus nitens: 3x2 - 3,5x2 - 3x3; densidades 1.666-1.111 

- Castanea sativa: marcos 4x4 - 4x3; densidades 625-833 

4.4.3.5. Condicións da planta. 

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

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

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

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

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

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

− A planta deberá estar compensada en canto á súa relación entre parte aérea e o sistema 
radical, debendo estar endurecida no pescozo da raíz. 

4.4.3.6. Manexo e coidados da planta  

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

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

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

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

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

− Se a zona a plantar está moi afastada do viveiro, será necesaria a operación de aviveirado 
no monte ata o momento da súa plantación. En época fría terase especial coidado cas 
xeadas. Pode ser necesario o manter fresca a planta por medio de regos. As plantas deben 
quedar ben espazadas e enterradas, sen raíces expostas, cun mínimo de 10 cm. de solo 
sobre elas. 
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− Durante a plantación cada traballador levará unicamente en cada cubo ou contedor as 
plantas que collan con folgura, sen reducir moito o número porque elo suporía expoñer 
durante bastante tempo unha porcentaxe maior das plantas ao sol. 

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

4.4.3.7. Plantación de planta a raíz núa e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo sobre furado mecanizado  

Este método de plantación empregarase para especies que  se planten a raíz núa. 

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

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

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

Coa aixadiña na outra man verterase a terra no burato sen pedras nin restos vexetais. O 
recheo da cata realizarase en dúas fases: 

− Vértese algo de terra fina e compáctase cun pequeno mango de base ancha que non 
deteriore a raíz. 

− Termínase de verter terra e comprímese cun simple pisoteo ao redor da planta. É 
importante reconstruír os horizontes do chan. É recomendable, antes do pisoteo, dar 
de maneira coidadosa, un pequeno tirón co fin de que o sistema radical non quede 
dobrado cara arriba co peso da terra que se botou para encher a cata. 

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

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

4.4.3.8. Plantación de planta en contedor e acondicionamento de compartimento picado 
onde se fixo unha preparación previa do terreo sobre furado mecanizado  

Para especies das que obterase do viveiro planta en contedor. 

Unha vez localizado o lugar de plantación, realizarase unha cata vertical coa profundidade 
suficiente e a continuación extraerase o terrón do colector mediante un tirón desde o pescozo da 
raíz. 
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A planta colocarase vertical co pescozo da raíz enterrado entre 2 e 5 cm por debaixo do nivel 
da terra, procurando non dobrar a raíz. 

Posteriormente, encherase a cata con terra fina e un pisoteo arredor da planta deixará o terreo 
firme e a planta ben asentada. 

Despois do recheo, acondicionaranse os arredores formando un burato de terra limpa e 
binada, que en pendente nivelarase superficialmente e crearase unha pequena contrapendente 
para reter as augas de escorrentía. 

 

4.5. ESTUDO DE ALTERNATIVAS.  

4.5.1. Implantación de pasteiro 

4.5.1.1. Formulación das alternativas de actuación na implantación de pasteiros 

Dado o carácter das actuacións de implantación de pasteiro programadas no Proxecto de 
Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña que requiren a transformación de superficie 
de uso forestal a agrario con destino a pasteiros, estudiáronse como principais alternativas as 
seguintes: 

4.5.1.1.1. Alternativa 0. Non implantación do pasteiro e no modificación da cuberta 
vexetal arbórea. Aluguer de novos pasteiros 

Non implantación do pasteiro nas unidades de actuación contempladas e no modificación da 
cuberta vexetal arbórea. Aluguer de novos pasteiros. 

Ventaxes: 

- Esta alternativa supón non realizar ningunha actuación de implantación de pasteiros nas 
unidades de actuación contempadas, o que reduciría aparentemente as afeccións ao 
medio ambiente.  

- Mantemento da superficie forestal. 
- Eliminación do custo de implantación dos pasteiros. 

Incovenientes: 

- A non creación de novos pasteiros incrementaría a presión do gando sobre os outros 
pasteiros existentes no monte.  

- A creación de manchas de pasteiro diminúe a carga de combustible leñoso, diminuíndo a 
intensidade dun posible incendio forestal e por tanto a súa velocidade de propagación, 
incorporando un mosaico de descontinuidades moi propicio para a defensa contra 
incendios forestais. Senón se implantara o pasteiro programado se reduciría este efecto 
positivo. 

- Perda de rendas para a Comunidade do MVMC De Santa Mariña ao ter que proceder ao 
aluguer doutros pasteiros comunais existentes noutros montes fora da entidade parroquial 
ou pasteiros de propiedade particicular. 

- Baixa dispoñibilidade de terreos na zona. 
- Prezos de aluguer elevados. 
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- Desprazamentos de maquinaria as zonas alugadas excesivos se a distancia á que se 
atopan dispoñibles non é a correcta. 

Xustificación: 

Dende o punto de vista ambiental esta solución é a máis idónea xa que non supón 
transformación algunha permanente. 

No entanto, non se podería levar a cabo por non existir terreos dispoñibles dentro do radio de 
acción aconsellable de explotación. 

A presenza de numerosas explotacións agrogandeiras no concello de Guitiriz no que se sitúa 
o MVMC De Santa Mariña, fai que os terreos agrícolas baldeiros sexan escasos e non se atopen 
dispoñibles ou que, de estalo, os alugueiros representen un impedimento económico para a súa 
explotación sustentable. 

As únicas parcelas disponibles no Banco de Terras BANTEGAL en data de 30/10/2020 para 
o concello de Guitiriz e nas parroquias limítrofes á parroquia de Santa Mariña de Lagostelle 
onde se ubica o MVMC de Santa Mariña foron as seguintes: 

Expediente Concello Parroquia Ref catastral Superficie (m2) 

20172700034 Guitiriz Os Villares 27022A166001400000FP 1.758  

20172700039 Guitiriz Os Villares 27022A091000340000TS 994  

20172700036 Guitiriz Os Villares 27022A091000670000TZ 347  

20172700041 Guitiriz Os Villares 27022A091001400000TB 286  

20172700040 Guitiriz Os Villares 27022A091001390000TG 850  

20172700035 Guitiriz Os Villares 27022A091000230000TO 1.077  

20172700037 Guitiriz Os Villares 27022A091000960000TJ 1.448 

20172700038 Guitiriz Os Villares 27022A091000970000TE 6.282 

Total    13.042 

Como pode verse, a superficie é moi reducida para cubrir as necesidades de terreo pastable 
dos comuneiros do MVMC De Santa Mariña e atópanse a unha distancia moi elevada das 
explotacións dos comuñeiros solicitantes, a máis de 8 km en liña recta. 

Outras parcelas comprobadas no concello de Guitiriz resultaron estar moi afastadas das 
explotacións da parroquia e tamén cun tamaño moi reducido que non cubriría as necesidades 
dos comuneiros de Santa Mariña. Por este motivo rexéitase a posibilidade de acudir ao banco de 
terras. 

En canto ao alugueiro a particulares e outros montes comunais próximos presenta os 
seguintes incovenientes: 

- Os pasteiros comunais doutros montes próximos están sendo explotados actualmente 
polos propios comuneiros destes montes. 

- As parcelas particulares non teñen o tamaño suficiente ou ben están afastadas das propias 
explotacións dos comuneiros do MVMC De Santa Mariña. 

https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=15120&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=15124&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=15122&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=15121&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=16300&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=16301&
https://sitegal.xunta.gal/sitegal/PlotDetails.do?id=16302&
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4.5.1.1.2. Alternativa 1. Non implantación do pasteiro e non modificación da cuberta 
vexetal arbórea. Implantación de sistema silvopastoral nas unidades de 
actuación contempladas. 

Non implantación do pasteiro nas unidades de actuación contempladas e non modificación 
da cuberta vexetal arbórea. Implantación dun sistema silvopastoral nestas unidades de 
actuación. 

Ventaxes: 

- Esta alternativa supón non realizar ningunha actuación de implantación de pasteiros nas 
unidades de actuación contempadas, o que reduciría aparentemente as afeccións ao 
medio ambiente.  

- Mantemento da superficie forestal. 
- Mantemento dunha porcentaxe da cuberta arbórea aproximada do 30% na zona 

silvopastoral que limitaría o impacto visual da transformación así como a exposición do 
terreo a acción directa dos elementos climatolóxicos. 

- As especies a eliminar na redución da cuberta arbórea na zona silvopastoral non 
presentan grado de conservación algún sendo comúns no territorio e o impacto visual é 
mínimo. 

- Menor impacto sobre o terreo xa que en todo momento se mantén un grao de cobertura 
do solo. 

- Non se realizaría ningún tipo de actuación que supoña necesidade de avaliación 
ambiental. 

- Custo de implantación máis baixo co respecto á implantación de pasteiros artificiais. 
- Apropiado para pastoreo extensivo de gando cabalar e vacún de carne. 
- Control do mato na zona silvopastoral. 

Incovenientes: 

- A creación de manchas de pasteiro diminúe a carga de combustible leñoso, reducindo a 
intensidade dun posible incendio forestal e por tanto a súa velocidade de propagación, 
incorporando un mosaico de descontinuidades moi propicio para a defensa contra 
incendios forestais. Senón se implantara o pasteiro programado se reduciría este efecto 
positivo. 

- Necesidade de efectuar melloras silvopastorais como reducción dun 30% da cuberta 
arbórea mediante cortas por aclareo das masas de piñeiral existentes, desbroces, podas, 
triturado de restos, gradeos, sementas, etc. 

- Dada as especies presentes xa mencionadas o pasteiro baixo arborado veríase penalizado 
pola excesiva sombra que produce a cuberta arbórea limitando en exceso o crecemento 
do pasto e pola caída de folla no outono. 

- Obrigatoriedade de empregar especies pratenses de media sombra ou sombra. 
- Dificultade de mecanización para as labores de mantemento do pasteiro. 
- Baixa productividade pascícola pola baixa calidade do terreo e a elevada acidez. É dicir, 

menor produtividade de alimento para o gando. 
- Este sistema silvopastoral soportaría unha carga gandeira moito máis baixa que nun 

pasteiro e non sería apropiado para vacún de leite. Polo que non se cubriría as 
necesidades dos comuneiros con explotacións de leite como é neste caso. 

- Se reduce os custos de implantación pero aumenta os custos de traslado do gando á 
parcela. 
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- A non creación de novos pasteiros incrementaría a presión do gando vacún de leite sobre 
os outros pasteiros existentes no monte. 

Xustificación: 

Esta solución permite dende un punto de vista ambiental manter a cuberta arbórea na zona 
silvopastoral e minimizar o impacto tanto visual como ambiental sobre a superficie de 
actuación. A maiores non supón unha transformación do terreo excesiva mantendo o seu 
carácter forestal ao tratarse de pasteiros naturais que se integran na paisaxe. 

Dende o punto de vista económico, o sistema silvopastoril supón unha alternativa que estase 
a probar na actualidade pero non acada uns resultados de produción acordes as necesidades da 
explotación gandeira á que se pretende dar servizo polo que a solución non é factible, sendo 
necesario establecer unha superficie de pasteiros intensivos na que se realice un aproveitamento 
dos mesmos que permita manter unha maior aproveitamento mecanizado para o posterior 
traslado do alimento á explotación naqueles meses en que se considera esta opción máis 
satisfactoria, conseguíndose deste xeito un rendemento óptimo dende o punto de vista do fin 
que se persegue, o aumento da base territorial da explotación e un rendemento óptimo na 
explotación da parcela transformada. 

4.5.1.1.3. Alternativa 2. Transformación de superficie forestal a agrícola mediante a 
implantación dun pasteiro nas unidades de actuación contempladas. 

Actuación programada na planificación do Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De 
Santa Mariña, obxecto desta avaliación ambiental, que supón a transformación da superficie 
forestal a agrícola mediante a implantación dun pasteiro nas unidades de actuación 
contempadas.  

Ventaxes: 

- Adecuación da transformación ás necesidades dos comuneiros do MVMC De Santa 
Mariña con explotacións gandeiras de leite. 

- Superficie a transformar incluída no radio de acción das explotacións gandeiras e con 
fácil acceso á maquinaria agrícola. 

- Transformación sobre superficies propiedade da comunidade veciñal, polo que os 
ingresos por aluguer o pagamento de cuotas dos comuneiros gandeiros redundarían sobre 
a propia comunidade veciñal. 

- Maior produtividade na consecución de alimento para o gando e polo tanto aumento da 
carga gandeira asumible. 

- Maior facilidade nas labores posteriores de mantemento dos pasteiros que nun sistema 
silvopastoral, que require de rozas periódicas. 

- Rotura da discontinuidade horizontal das masas de piñeiral/eucaliptal no MVMC De 
Santa Mariña, o que supón un efecto beneficioso na prevención e extinción de incendios 
fiorestais. 

- Obtención de superficies produtivas homoxéneas en toda a superficie de actuación con 
posibilidade de corrixir as deficiencias nutricionais detectadas. 

- Dende o punto de vista paisaxístico a transformación non supón un impacto con 
valoración negativa xa que as superficies obxecto de transformación atópanse lindeiras 
coutras zonas agrícolas dedicadas a pasteiros na mesma parroquia, dentro dunha paisaxe 
fragmentada e cun marcado carácter agrogandeiro. 
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- Incremento do uso múltiple del monte recollido nos principios xerais da ordenación 
forestal. 

Incovenientes: 

- Eliminación de superficie forestal nas unidades de actuación contempadas. 
- Realización de actuacións que supoñen a necesidade de avaliación ambiental. 
- Maior impacto sobre solo, auga, vexetación, fauna silvestre e paisaxe. 
- Maior custo das operacións de implantación cun sistema silvopastoral. 

Xustificación: 

- Dende un punto de vista ambiental, a priori, esta solución suporía un maior impacto de 
realizarse nunha zona que non presentase as características que presenta a nosa zona de 
actuación xa que, a desaparición da cuberta arbórea nunha soa operación e a súa 
substitución por pasteiros podería supoñer un alto impacto visual así como problemas 
dende o punto de vista da erosión do solo. No entanto, nestas unidades de actuación non 
existe risco de erosión debido á suave pendente. (Pendente media do 10,5%). 

- Non existe impacto negativo sobre a paisaxe xa que a zona a transformar se asenta nunha 
zona de ladeira suave e uniforme, perfectamente integrada no restante mosaico 
agroforestal cunha fragmentación en teselas do territorio en parcelas forestais e agrícolas, 
polo que redúcese ao mínimo os efectos visuais negativos. 

- Por outra parte a programación das actuacións previstas no Proxecto de Ordenación do 
MVMC De Santa Mariña prevé unha rápida substitución da cuberta vexetal forestal pola 
nova cuberta de especies pratenses. Polo que reducirase os posibles efectos negativos 
sobre o terreo da transformación. 

- A baixa produtividade forestal da masa de Pinus radiata que existe nas unidades de 
actuación contempadas, debido á baixa profundidade do terreo e mala calidade edáfica. 
Estando os crecementos por debaixo da media provincial do Inventario Forestal 
Nacional, como se mostra no estudo de crecementos incluído no apartado "1.3. 
ESTUDIO CUANTITATIVO DAS MASAS ARBORADAS" do Proxecto de 
Ordenación do MVMC De Santa Mariña. Polo tanto, a perda de renda pola explotación 
forestal quedaría notablemente compensada coa produción pascícola destas unidades de 
actuación. 

- Dende o punto de vista económico, a implantación dun pasteiro nas unidades de 
actuación contempladas acada uns resultados de produción acordes as necesidades da 
explotación gandeira á que se pretende dar servizo permitindo un aproveitamentoe 
mantemento mecanizado dos mesmos e facilitando o traslado do gando e traslado do 
alimento á explotación naqueles meses en que se considera esta opción máis 
satisfactoria, conseguíndose deste xeito un rendemento óptimo dende o punto de vista do 
fin que se persegue, o aumento da base territorial da explotación e un rendemento óptimo 
na explotación da parcela transformada para a comunidade veciñal propietaria do monte. 
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4.5.1.2. Xustificación dos principais motivos da alternativa elixida tendo en conta os 
efectos ambientais e económicos. 

A solución adoptada é a seguinte: 

"Alternativa 2. Transformación de superficie forestal a agrícola mediante a implantación dun 
pasteiro nas unidades de actuación contempladas. 

Dende un punto de vista ambiental: 
 
- Dada a suave pendente do terreo (10,5%) non se esperan fenómenos erosivos. 
- A transformación a pasteiro non afecta a ningún curso fluvial, árbores senlleiros, hábitats 

prioritarios, especies protexidas tanto vexetais o animais, a elementos do patrimonio 
cultural nin a ningún trazado do Camiño de Santiago. 

- Non causa efectos visuais ou paisaxísticos adversos de importancia ao producirse nunha 
zona de ladeira suave e uniforme, perfectamente integrada no restante mosaico 
agroforestal da contorna cunha fragmentación en teselas do territorio en parcelas 
forestais e agrogandeiras. 

- A perda de arborado nestas unidades de actuación resulta minorada pola existencia de 
amplas masas forestais arboradas limítrofes e cercanas que permiten favorecer a 
conservación e movemento da fauna existente, e polo incremento de superficie arborada 
mediante primeiras forestacións noutras zonas do monte. 
 

Dende un punto de vista económico: 
 
- Permite unha maior produtividade do terreo en menor superficie transformada con un 

rendemento axeitado ao fin que se persegue de xeito que se evita actuar en superficies 
maiores para acadar o mesmo resultado con outros métodos (sistema silvopastoril). 

- Permite a posibilidade de mecanización dos traballos co conseguinte aforro de custes e 
unha maior eficiencia no emprego de maquinaria tanto a nivel de consumo enerxético 
como de eficacia nas labores reducindo deste xeito o impacto ambiental por emisións a 
atmosfera e ruído. 

- Permite compensar rápidamente a perda de renda ao tratarse dunha zona poco apta para a 
produción de madeira de calidade. 

- A zona ten un bo acceso rodado para a execución das actuacións de transformación, de 
mantemento do pasteiro e de explotación do mesmo, no sendo necesario alterar o medio 
fora das propias unidades de actuación. 

Deste xeito a solución alternativa de transformación de uso forestal a agrario mediante a 
implantación dun pasteiro preséntase como a máis axeitada. 

4.5.2. Primeiras forestacións 

4.5.2.1. Formulación das alternativas de actuación 

Indícanse seguidamente as principais alternativas estudadas para levar a cabo as actuacións 
de primeira forestación do Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña  
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4.5.2.1.1. Alternativa 0. Alternativa de non repoboar 

Non realizar a primeira forestación das unidades de actuación contempladas. No 
modificación da cuberta vexetal mato-arbustiva. 

Ventaxes: 

- Esta alternativa supón non realizar ningunha actuación de primeira forestación nas 
unidades de actuación contempladas, o que reduciría nun primeiro momento as afeccións 
directas ao medio ambiente.  

- Eliminación dos custos de forestación. 

Incovenientes: 

- Mantemento da cuberta vexetal nun estado serial (matogueira) por debaixo do seu 
óptimo ecolóxico ou clímax. Isto impide a presenza de especies de flora e fauna propias 
do estado clímax, é dicir, empobrecemento da biodiversidade do monte. 

- Mantemento dunha carga de combustible leñoso moi propicia á propagación de 
incendios forestais. 

- Mantemento dun réxime hídrico por debaixo do seu óptimo potencial. 
- 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. 

Xustificación: 

A alternativa 0, ou nula, correspóndese coa decisión de non realizar as primeiras 
forestacións. Isto, nun primeiro momento, reduce ás afeccións directas ao medio ambiente, pero 
supón a conservación dunha cuberta vexetal nun estado serial por debaixo do seu óptimo 
ecolóxico. De xeito que, a medio e longo prazo, as consecuencias medioambientais e socio-
económicas poderían ser negativas. 

4.5.2.1.2. Alternativa 1. Alternativa de repoboar. 

Esta alternativa implica a execución da primeira forestación nas unidades de actuación 
propostas no plan de melloras do proxecto de ordenación.  

Ventaxes: 

− Sustitución da cuberta vexetal nun estado serial (matogueira) por outra arbórea máis 
desenvolvida, mellorando a presenza de especies de flora e fauna propias das masas 
forestais arboradas e incrementando a biodiversidade do monte. 

− Incremento da superficie arborada en cumprimento dun dos "principios da ordenación de 
montes". 

− Eliminación dunha carga de combustible leñoso da vexetación mato-arbustiva moi 
propicia á propagación de incendios forestais. 

− Melloras no réxime hídrico. 
− Mellora a capacidade produtiva do monte, co conseguinte incremento de rendas para a 

comunidade veciñal propietaria do monte, e a diminución do risco de abandono do medio 
rural. 
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Incovenientes: 

− Esta alternativa supón realizar afeccións directas ao medio ambiente.  
− Incremento dos custos no balance económico do monte polos traballos de forestación. 

Xustificación: 

− As superficies ocupadas polas unidades de actuación a forestar están cubertas por 
matogueiras nun estado serial, é dicir, susceptibles de evolucionar a monte arborizado. 

− Excluiranse da superficie de actuación as zonas acon limitacións legais como: hábitats 
prioritarios, bosquetes de frondosas autóctonas, zonas de servidume hidrolóxica e 
aquelas áreas con elevada pedregosidade superficial, etc, polo que se reduce o posible 
impacto ambiental. 

− Non existe impacto negativo sobre a paisaxe xa que as unidades de actuación a forestar 
se integran perfectamente no restante mosaico agroforestal cunha fragmentación en 
teselas do territorio próximo aos núcleos poboacionais da parroquia en parcelas forestais 
e agrícolas, polo que redúcese ao mínimo os efectos visuais negativos. algunhas destas 
unidades de actuación atópanse limítrofes doutras zonas arboradas más amplas e polo 
tanto redúcese aínda máis o posible impacto visual. 

− Por outra parte a programación das actuacións previstas no Proxecto de Ordenación do 
MVMC De Santa Mariña prevé unha forestación progresiva durante os dez anos de 
vixencia do Plan Especial, de forma que iránse forestando as unidades de actuación rasas 
a medida que se vaian cortando e reforestando as outras mouteiras limítrofes que acaden 
a idade de corta. Polo que reducirase os posibles efectos negativos visuais sobre a 
paisaxe. 

4.5.2.2. Xustificación dos principais motivos da alternativa elixida tendo en conta os 
efectos ambientais e económicos. 

A solución adoptada é a seguinte: 

"Alternativa 1: Esta alternativa implica a execución das primeiras forestacións propostas no 
plan de melloras do proxecto de ordenación".  

• Dende un punto de vista ambiental: 
 
Atmósfera: 

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

− As árbores son un sumidoiro de CO2, e dicir, captan este gas e xeran oxíxeno. 

− Refrixera o ambiente o que favorece a presenza de fauna no monte. 

− Capturan e filtran axentes contaminantes atmosféricos, contribuíndo a ter un aire mais 
saudable. 

Auga: 

− Axuda a manter o nivel freático, mellorando a infiltración da auga. 

− A calidade das augas mellora xa que estas son filtradas polos sistemas radiculares. 
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Solo e réxime hídrico: 

− Redúcese a escorrentía, xa que a compacticidade do terreo é mínima e as árbores 
diminúen a erosión e o arrastre de materiais. 

− Melloras no réxime hídrico. 

Flora: 

− Sustitución da cuberta vexetal nun estado serial (matogueira) por outra arbórea máis 
desenvolvida, mellorando a presenza de especies de frora e fauna propias das masas 
forestais arboradas e incrementando a biodiversidade do monte. 

− Incremento da superficie arborada en cumprimento dun dos "principios da ordenación de 
montes". 

− Eliminación dunha carga de combustible leñoso da vexetación mato-arbustiva moi 
propicia á propagación de incendios forestais. 

− As novas forestacións contribúe a compensar a superficie arborada que se elimina coa 
implantación de pasteiros contemplada neste mesmo Proxecto de Ordenación. 

Paisaxe: 

− Non existe impacto negativo sobre a paisaxe xa que as unidades de actuación a forestar 
se integran perfectamente no restante mosaico agroforestal cunha fragmentación en 
teselas do territorio próximo aos núcleos poboacionais da parroquia en parcelas forestais 
e agrícolas, polo que redúcese ao mínimo os efectos visuais negativos. algunhas destas 
unidades de actuación atópanse limítrofes doutras zonas arboradas más amplas e polo 
tanto redúcese aínda máis o posible impacto visual. 

Fauna: 

− Os efectos sobre a fauna das primeras forestacións serían: 

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

− Ao forestar con especies de frondosas produtoras de froito como Castanea sativa 
favorécese a alimentación dalgunhas especies da fauna local como o xabaril.  

− Aínda que os traballos serán mecanizados, calquera perturbación que poidan causar no 
monte vai ter un carácter temporal. 

− O efecto sobre a fauna das primeras forestacións sería polo tanto positivo. 

Hábitats: 

− Nas unidades de actuación propostas para primeiras forestacións non se atoparon hábitats 
naturais de interese comunitario nin prioritarios polo que o posible impacto será nulo. 

• Dende un punto de vista socioeconómico: 

− Mellora a capacidade produtiva do monte, co conseguinte incremento de rendas para a 
comunidade veciñal propietaria do monte. 
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− Ao empregar cono especies de plantación Eucalyptus nitens e Castanea sativa, diferentes 
á especie predominante no resto do monte que é o Pinus radiata, mellórase a súa 
multifuncionalidade coa introdución de novas producións como madeira para 
desintegración co eucalipto e madeira de alta calidade co castiñeiro. 

− As zonas de actuación teñen un bo acceso rodado para a execución das actuacións de 
transformación e de mantemento, no sendo necesario alterar o medio fora das propias 
unidades de actuación. 

− A repoboación comporta unha mellora na economía da zona, posto que xera traballo 
directo no momentos das actuacións, e indirecto aumentando a posibilidade de 
aproveitamento forestal, cinexético, recreativo e social do monte reducindo o risco de 
abandono do medio rural 

Deste xeito a solución alternativa 1 que implica a execución das primeiras forestacións 
propostas no plan de melloras do proxecto de ordenación preséntase como a máis axeitada. 
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5. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E 
VALORACIÓN DE IMPACTOS  

5.1. METODOLOXÍA  

5.1.1. Obxectivo 

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

O obxectivo desta etapa do estudo é avaliar a natureza e magnitude dos impactos orixinados 
polas actuacións de implantación dun pasteiro e de primeira forestación propostas no Proxecto 
de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña , co fin de aplicar as medidas oportunas 
para minimizar os posibles impactos negativos que poida exercer sobre os factores do medio. O 
proceso de diagnóstico dos impactos xerados pola actividade sobre o medio ambiente divídese 
en dúas etapas:  

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

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

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

5.1.2. Metodoloxía 

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

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

O obxectivo desta etapa do estudo é avaliar a natureza e magnitude dos impactos orixinados 
polas actuacións de implantación de pasteiro e de primeira forestación propostas no Proxecto de 
Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña , co fin de aplicar as medidas oportunas para 
minimizar os posibles impactos negativos que poida exercer sobre os factores do medio. O 
proceso de diagnóstico dos impactos xerados pola actividade sobre o medio ambiente divídese 
en dúas etapas:  

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

2ª. Valoración dos impactos: magnitude e tipoloxía dos diferentes impactos previstos 
sobre os diferentes factores do medio.  
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A caracterización e identificación dos efectos ambientais realizase mediante a utilización dos 
criterios de definición establecidos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental 
e as súas modificacións pola Lei 9/2018, do 5 de decembro, pola que se modifica a Lei 
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, a Lei 21/2015, do 20 de xullo, pola que se 
modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes e a Lei 1/2005, do 9 de marzo, pola que 
se  regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.  

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

FASE: Momento no que principalmente se producen os impactos.  
o I: Formulación. 
o II: Execución da repoboación. 
o III: Explotación.  

SIGNO: Carácter ou sentido do impacto sobre o factor ambiental.  

INTENSIDADE (I): Grao de incidencia da acción sobre o factor, no ámbito específico 
que actúa.  

ÁMBITO (A): Área de influencia teórica do impacto en relación co entorno do proxecto 
(% da área, respecto ao entorno, no que se manifesta o efecto).  

PERSISTENCIA (P): Tempo que supostamente permanecería o efecto desde a súa 
aparición e a partir do cal o factor afectado volvería as condicións iniciais, por acción 
natural ou por aplicación de medidas correctoras.  

REVERSIBILIDADE (R): Posibilidade de reconstrución do factor afectado, por medios 
naturais, cando a acción deixa de actuar.  

RECUPERABILIDADE (MC): Posibilidade de que o factor afectado volva as 
condicións iniciais, mediante a aparición de medidas correctoras. 

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

Atributos Grao Valor 

SIGNO 
Positivo + 

Negativo - 

INTENSIDADE (I) 

Grao Baixo 0 

Grao Media 1 

Grao Alto 2 

Grao Moi Alto 3 

Grao Total 4 

ÁMBITO (A) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Total 3 

PERSISTENCIA (P) 

Fugaz (< 6 meses) 1 

Temporal (6-12 meses) 2 

Permanente (> 1 ano) 3 

REVERSIBILIDADE (R) Curto prazo (< 6 meses) 1 
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Atributos Grao Valor 

Medio prazo (6-12 meses) 2 

Largo prazo (> 1 ano) 3 

Irreversible 4 

POSIBILIDADE DE APLICAR MEDIDAS 

COMPENSATORIAS (MC) 

Pódense aplicar SI 

Non se poden aplicar NON 

Polo que a valoración cuantitativa pódese calcular mediante a seguinte relación: 

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

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

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

IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 

V1 V2 V1 V2 

0 - 7 Mínimo 0-7 Mínimo 

7 - 12 Compatible 7-12 Lixeiro 

12 - 18 Moderado 12-18 Moderado 

18 - 23 Severo >18 Notable 

> 23 Crítico   

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

Impacto ambiental compatible: Aquel cuxa recuperación é inmediata tras o cesamento 
da actividade, e non precisa medidas preventivas ou correctoras. 

Impacto ambiental moderado: Aquel cuxa recuperación non precisa medidas 
preventivas ou correctoras intensivas, e no que a consecución das condicións ambientais 
iniciais require certo tempo. 

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

Impacto ambiental crítico: aquel cuxa magnitude é superior ao limiar aceptable. 
Prodúcese unha perda permanente da calidade das condicións ambientais sen posible 
recuperación, incluso coa adopción de medidas protectoras ou correctoras. 
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5.2. VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DA IMPLANTACIÓN DE 
PASTEIRO 

5.2.1. Matriz de identificación de impactos 

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

PRINCIPAIS ACCIÓNS DERIVADAS DAS ACTUACIÓNS DE IMPLANTACIÓN DO PASTEIRO  DO PROXECTO DE 
ORDENACIÓN 
FASES ELEMENTOS PRINCIPAIS ACCIONS 

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

FASE 2 Execución Implantación pasteiro 

Apeo e saca do arborado 
Destoconado - Eliminación de restos 
Roza do mato 
Laboreo do terreo 
Encalado - Fertilizado 
Sementa 

FASE 3 Explotación Mantemento do pasteiro e siegas 
Laboreo do terreo 
Encalado - Fertilizado 
Siegas 

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

Non se valorou a presenza de hábitats prioritarios, elementos do patrimonio cultural, nin do 
Camiño de Santiago ao non existir estas afeccións nin nas unidades de actuación contempladas 
nin no resto do MVMC De Santa Mariña. 

 

5.2.2. Fase I. Formulación 

Fas
e Acción Efectos I A P R M

C 
Sig
no 

Tot
al 

Valoración 
Cualitativa 

1 

Inventario e 
toma de datos 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1 No - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Diseño de 
alternativas 

Atmosfera Redución CO2 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Auga 

Alteración de leitos e liñas de 
drenaxe 3 2 3 4 No + 20 (+20) Notable 

Escorrentía superficial 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Calidade das augas 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Flora Perda vexetación a 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Perda biodiversidade 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 
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Fas
e Acción Efectos I A P R M

C 
Sig
no 

Tot
al 

Valoración 
Cualitativa 

Fauna Perda biodiversidade 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 
Comunidades 
vexetais 

Alteración das comunidades 
vexetais 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Paisaxe Alteración releve 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Como pode verse nesta fase de Formulación os principais impactos causados polas accións a 
realizar de implantación de pasteiro contempladas no Proxecto de Ordenación Forestal do 
MVMC De Santa Mariña son de signo positivo (+) e cun carácter de moderado a notable, salvo 
o impacto que o inventario e toma de datos ten no desprazamento da fauna que esta acción ten 
un signo negativo (-) se ben, o seu carácter é mínimo. 

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

5.2.3. Fase II. Execución 

Nesta fase de execución das actuacións da implantación do pasteiro atopamos 48 impactos 
negativos, dos cales 3 son mínimos, 8 compatibles, 29 moderados, 8 severos e 0 críticos, tamén 
temos 12 impactos positivos sendo todos moderados. 

Os efectos máis negativos prodúcense nos labores máis mecanizados, roza mecanizada con 
tractor e apertura mecanizada de burato con bulldozer.  

A presenza de efectos críticos nesta fase fai imprescindible a implantación de medidas 
preventivas e correctoras para minimizar o dano. 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

2 

EXECUCIÓN: IMPLANTACIÓN DE PASTIZAL 

Instalacións provisionais 

Atmosfera 

Ruido 2 2 2 1   - 13 (-13) Moderado 
Po 2 1 2 2   - 12 (-12) Compatible 
Emision de gases 0 1 2 2   - 6 (-6) Minimo 

Reducción CO2 2 1 2 2   - 12 (-12) Compatible 

Solo 
Compactación  3 1 2 2   - 15 (-15) Moderado 
Erosión e arrastre de materiais 1 1 2 2   - 9 (-9) Compatible 

Auga 
Alteración cauces e liñas de drenaxe 0 1 2 2   - 6 (-6) Minimo 
Escorrentía superficial 0 1 2 2   - 6 (-6) Minimo 

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

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

Transito de maquinaria e persoal 

Atmosfera 

Ruido 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emision de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

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

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

Auga 

Contaminación por vertidos 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Alteración da capa freática 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Alteración cauces e liñas de drenaxe 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Escorrentía superficial 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Calidade das augas 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 
Fauna Desprazamento da fauna 1 2 1 1   - 9 (-9) Compatible 
Habitats Alteración dos Habitats 1 2 1 1   - 9 (-9) Compatible 

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

Accións previas sobre a cuberta vexetal 

Talla e retirada arborado / Roza mecanizada con 
tractor / Destoconado-Triturado de restos 

Atmosfera 

Ruido 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 
Po 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 
Emision de gases 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 

Reducción CO2 3 2 1 2   - 16 (-16) Moderado 

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

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

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

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Habitats Alteración dos Habitats 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

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

Laboreo do terreno 

Roturación-Gradeo / Encalado / Fertilización / 
Sementa / Pase de rulo Atmosfera 

Ruido 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emision de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

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

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

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

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

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Habitats Alteración dos Habitats 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

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

 

 



ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DAS ACTUACIÓNS DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO E DE 
PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DO MVMC DE SANTA MARIÑA .  

 

Estudo de Avaliación Ambiental Ordinaria        67 

5.2.4. Fase 3. Explotación 

Na fase de explotación consistente en efectúar os labores de mantemento e segas obsérvanse 
13 impactos negativos; 1 compatibles; 8 moderados e 4 severos, ademais hai 3 de carácter 
positivo sendo son moderados. 

Ao igual que na primeira fase, temos que tampouco se detecta ningún impacto considerado 
como crítico e que poida impedir a execución do proxecto. 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

3 

EXPLOTACIÓN PASTEIRO 

Roturación-Gradeo / Encalado / Fertilización / Siega 

Atmosfera 

Ruido 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Po 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 
Emision de gases 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

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

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

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

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

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1   - 10 (-10) Compatible 
Habitats Alteración dos Habitats 3 2 2 2   - 17 (-17) Moderado 

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

 

 

 

 



ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DAS ACTUACIÓNS DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO E DE 
PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DO MVMC DE SANTA MARIÑA .  

 

Estudo de Avaliación Ambiental Ordinaria        69 

 

5.3. Matriz de avaliación de impactos ambientais nos traballos de implantación de pasteiro. 
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Inventario e toma de datos. -4 16 16 16 3 1
Deseño e estudo alternativas. 25 20 25 25 19 19 25 19 19 16 16 16 12 0
Instalacións provisionais.

-13 -12 -6 -12 -15 -9 -6 -6 -9 16 16 16 3 9

Transito de maquinaria e persoal. -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -9 -9 16 16 16 3 13
Accións previas sobre a cuberta vexetal.

Talla e retirada arborado / Roza mecanizada con tractor / 
Destoconado-Triturado restos -16 -16 -16 -16 -21 -21 -13 -17 -17 -21 -21 -10 -17 16 16 16 3 13

Laboreo do terreno
Roturación-Gradeo / Encalado / Fertilización / Sementa / Pase de 
rulo -17 -17 -17 -17 -21 -21 -13 -17 -17 -21 -21 -10 -17 16 16 16 3 13

Laboreo do terreno
Roturación-Gradeo / Encalado / Fertilización / Siega -17 -17 -17 -17 -21 -21 -13 -17 -17 -21 -21 -10 -17 16 16 16 3 13

 FASE 3 
Explotación  

Explotación do pasteiro

FASE 2  
Execución 

FASE 1 
Formulación
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Implantación do pasteiro

Paisaxe SocioeconomicosAtmosfera Solo Agua Flora Fauna

PRINCIPAIS ACCIONS

EFECTOS
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5.3.1. Valoración cualitativa dos impactos sobre os elementos ambientais 

- Afección sobre o solo: 

É un dos factores máis afectado polo cambio de actividade forestal a agrícola.  

Os efectos causados pola roza e a preparación do terreo terán un efecto a curto prazo, 
mentres que os producidos pola propia existencia e desenvolvemento do pasteiro iranse 
amortecendo a longo prazo. 

No noso caso o arborado que existía previamente será cortado en 2021. Ademáis, a roza 
mecanizada e posterior  trituración de restos do estrato de matogueira, terá efectos negativos 
nas propiedades do chan ao incrementar a súa acidez e positivos, xa que a incorporación ao 
chan dos restos vexetais da roza aumentará a cantidade de materia orgánica deste. 

A implantación de cultivos herbáceos implica que o chan non permanece moito tempo sen 
vexetación e tendo en cuenta que a pendente do terreo é baixa, non se espera que se produzan 
fortes  escorrentías. 

As afeccións que se poidan producir no chan por tránsito da maquinaria que se utilice para a 
corta e retirada da madeira e a necesaria para executar a transformación do cambio de 
actividade son temporais e reversibles a curto prazo. 

En termos xerais, a execución das actuacións proxectadas valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre o ciclo hidrolóxico: 

A corta do arborado e posterior roza da matogueira reducen a capacidade protectora do chan, 
pero esta vese compensada pola preparación do terreo a curto prazo xa que os métodos 
empregados non invisten horizontes, producindo un impacto positivo debido a que, en maior ou 
menor grao, aumentan a infiltración e reducen a escorrentía e, por tanto, reducen a erosión 
hídrica. 

En relación co impacto a longo prazo producido pola vexetación introducida, pódese afirmar 
que o efecto non será negativo, posto que o enraizamiento das especies pratenses mellora o 
réxime hídrico, reduce a  escorrentía e acumula auga no chan evitando que esta se  evapore 
rapidamente, como sucedería no caso de que o terreo estivese raso. 

O impacto sobre a hidroloxía destas actuacións valórase como COMPATIBLE. 

Ademais, as unidades de actuación de implantación do pasteiro (UA 326, 327, 328 3 341) do 
MVMC De Santa Mariña non se atopan afectadas por zonas de dominio público, servidume ou 
policía de ningún curso fluvial e tampouco se ven afectadas por ningunha zona protexida 
hidrolóxica (ZPH) agás pola súa inclusión dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño, a cal 
está considerada como ZPH. 

- Afección sobre a vexetación: 

A vexetación actual das UA 326 e 327 está formada por unha masa regular de Pinus radiata 
de 30-35 años xa próxima da idade de corta (40 anos), mentres que as UA 328 e 341 están 
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conformadas por una masa regular de Pinus radiata con poresenza de Pinus pinaster de 25-30 
años con baixos-moderados crecementos. Ambas proceden de repoboación. 

O estrato mato-arbustivo está formada por especies de matogueira como uces, carqueixas, 
xestas e silvas.  

As operacións que maior incidencia ten sobre a vexetación existente son os labores de corta 
do arborado, roza do mato, eliminado de restos e labra. No entanto, tras os labores de sementa 
espérase que se produza a rápida xerminación das especies herbáceas. 

Non existe presencia de Hábitats naturais de interese comunitario nin prioritarios segundo o 
Anexo I da Directiva 92/43/CEE. 

Tampouco hai presenza de árbores singulares. 

O impacto é MODERADO. 

- Afección sobre a fauna: 

As actuacións previstas para a implantación do pasteiro teñen un efecto negativo sobre a 
fauna a curto prazo, xa que se destrúe o hábitat de pequenos mamíferos, certas aves e reptís. 
Con todo, este efecto redúcese ao pouco tempo ao existir varias masas forestais próximas onde 
poden achar refuxio e alimento. 

A medio prazo, a medida que se van instalando as especies pratenses, prodúcese unha 
sucesión paulatina de especies animais, aparecendo especies que non había coa vexetación 
preexistente e servindo de alimento sobre todo a especies de caza menor como lebre e coello e 
de maior como corzo. 

Na zona non existe presenza de especies ameazadas incluídas en Planes de Recuperación ou 
Conservación. 

Polo tanto, o impacto considérase MODERADO. 

- Afección sobre o aire: 

Durante a execución dos traballos, o tránsito de maquinaria ocasiona unha concentración de 
gases e o incremento de partículas en suspensión. Con todo, é baixa, temporal e reversible. De 
todos os xeitos, este risco reducirase pronto e paulatinamente xa que se realizará a implantación 
da pradería a continuación das devanditas operacións.  

O impacto neste caso valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre a paisaxe: 

Os traballos de talla, destoconado, roza e preparación do terreo provocan en xeral un efecto 
bastante negativo sobre a paisaxe se se efectúan nunha gran extensión ao quedar 
momentaneamente o chan espido. Ao tratarse neste caso de varias unidades de actuación 
contiguas nunha única parcela catastral onde xa existen outras parcelas agrarias dedicadas a 
prado próximas ao seu  lindero norte, leste e oeste, todo integrado nun mosaico agroforestal fan 
que o efecto sobre a paisaxe sexa baixo a curto prazo. 
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As actuacións de implantación de pasteiros proxectadas ocupan unha parte pequena (3,6146 
ha) do monte que apenas supón o 0,45% da superficie ordenada (726,2910 ha), polo que o seu 
impacto na paisaxe previse pouco significativo. 

Desde o punto de vista das zonas de maior exposición visual como núcleos e estradas non 
presenta interese visual. 

Desde o punto de vista das zonas de maior potencial de vistas, a visibilidade desde 
infraestruturas e núcleos de poboación é moderada, no entanto sitúase nunha zona de suave 
ladeira rodeada por un mosaico agroforestal. 

A implantación de pasteiros non supón un elemento estraño na paisaxe da zona, xa que é moi 
común a presenza de grandes pasteiros comunais tanto en todos os montes veciñais en man 
común como nas zonas próximas ás poboacións do concello, conformando un mosaico 
agroforestal moi común nesta comarca. 

Por estes motivos valórase o impacto sobre a paisaxe como COMPATIBLE. 

- Cambio de actividade: 

A finalidade destas unidades de actuación programadas no Proxecto de Ordenación do 
MVMC De Santa Mariña é o cambio de actividade forestal a agrícola, con obxecto de favorecer 
o uso múltiple do monte e favorecer a explotación gandeira dos comuneiros ao aumentar a 
superficie pastable e forraxeira propia, reducindo os custos na compra de alimentos para o 
gando. Ademais, ao atoparse nas proximidades das explotacións agrarias dos comuneiros 
redúcense os custos en combustibles da maquinaria ao acurtarse os desprazamentos.  

Polo tanto valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre o patrimonio cultural: 

Nas unidades de actuación onde se planificaron as actuacións de implantación de pasteiro 
non se atoparon elementos do patrimonio cultural, nin está afectado pola contorna de protección 
de ningún deles. 

O MVMC De Santa Mariña non está afectado por ningún trazado do Camiño de Santiago. 

Polo tanto non se produce ningún impacto sobre este tipo de elementos. Neste caso 
consíderase que o impacto é COMPATIBLE. 

- Afección sobre a calidade ambiental e o medio acústico: 

A execución dos traballos de implantación do pasteiro produciranse nun curto período de 
tiempo, deste xeito a emisión de ruidos causados pola maquinaria e o aumento de partículas en 
suspención serán puntuais. Nas labores de mantemento do pasteiro e siegas, estes impactos 
terán un carácter puntual e de corta duración, non diferenciándose moito das emitidas nos 
labores agrarios e forestais e cotidianos no medio rural cercano. 

Este impacto valórase como COMPATIBLE. 
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5.4. VALORACIÓN DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DAS PRIMEIRAS 
FORESTACIÓNS 

5.4.1. Matriz de identificación de impactos 

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

PRINCIPAIS ACCIÓNS DERIVADAS DAS ACTUACIÓNS DE PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO DE 
ORDENACIÓN 
FASES ELEMENTOS PRINCIPAIS ACCIONS 

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

FASE 2 Execución Forestación  

Instalacións provisionais. 
Tránsito de maquinaria e persoal. 
Roza mecanizada con tractor 
Apertura de burato con bulldozer 
Adquisición da planta 
Recepción, coidado, e distribución da planta 
Plantación 

FASE 3 Explotación 
Mantemento da plantación (rozas 
mantemento, reposición marras, 
mantemento) 

Roza manual 
Adquisición da planta  
Recepción, coidado, e distribución da planta 
Plantación 
Roza mecanizada con tractor 

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

Unha vez identificadas as principais accións da repoboación a continuación mostramos para 
cada fase do proxecto a valoración dos seus efectos principais no medio. 

Non se valorou a presenza de hábitats prioritarios nin do Camiño de Santiago ao non existir 
estas afeccións nin nas unidades de actuación contempladas nin no resto do MVMC De Santa 
Mariña. Respecto dos elementos do patrimonio cultural, aínda que non existen elementos 
situados nas unidades de actuación contempladas, a UA 207 si está parcialmente afectada polo 
contorno de protección do Túmulo da Serra de Montouto. 

Dada a tipoloxía do propio elemento catalogado (mámoa) e a elevada distancia respecto da 
unidade de actuación, superior a 150 m, non se cre factible que as actuacións programadas 
causen alteración algunha no devandito elemento. Con todo, ao verse afectado a contorna de 
protección, incluiranse unha serie de medidas preventivas previstas na lexislación sectorial 
vixente e que se explicarán máis adiante. 
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5.4.2. Fase I. Formulación 

 

Fa
se Acción Efectos I A P R MC 

Si
gn
o 

Tot
al 

Valoración 
Cualitativa 

1 

Inventar
io e 
toma de 
datos 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1 No - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómico
s 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Diseño 
de 
alternati
vas 

Atmosfera Redución CO2 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Auga 
Alteración de leitos e liñas de drenaxe 3 2 3 4 No + 20 (+20) Notable 

Escorrentía superficial 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Calidade das augas 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Flora Perda vexetación  2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Perda biodiversidade 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Fauna Perda biodiversidade 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 
Comunidades 
vexetais Alteración das comunidades vexetais 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Paisaxe Alteración releve 2 3 3 4 No + 19 (+19) Notable 

Socioeconómico
s 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Como pode verse nesta fase de Formulación os principais impactos causados polas accións a 
realizar de primeira forestación contempladas no Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC 
De Santa Mariña son de signo positivo (+) e cun carácter de moderado a notable, salvo o 
impacto que o inventario e toma de datos ten no desprazamento da fauna que esta acción ten un 
signo negativo (-) se ben, o seu carácter é mínimo. 

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

5.4.3. Fase II. Execución 

Nesta fase de execución da repoboación atopamos 51 impactos negativos, dos cales 6 son 
mínimos, 8 compatibles, 29 moderados, 8 severos e 0 críticos, tamén temos 33 impactos 
positivos sendo 21 destes moderados e os outros 12 notables. 

Os efectos máis negativos prodúcense nos labores máis mecanizados, roza mecanizada con 
tractor e apertura mecanizada de burato con bulldozer.  
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

2 

EXECUCIÓN: REPOBOACIÓN FORESTAL 

Instalacións provisionais 

Atmosfera 

Ruido 2 2 2 1  Si - 13 (-13) Moderado 

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

Emision de gases 0 1 2 2  Si - 6 (-6) Minimo 

Reducción CO2 2 1 2 2  Si - 12 (-12) Compatible 

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

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

Auga 
Alteración cauces e liñas de drenaxe 0 1 2 2  Si - 6 (-6) Minimo 

Escorrentía superficial 0 1 2 2  Si - 6 (-6) Minimo 

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

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+ 16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+ 16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+ 16) Moderado 

Tránsito de maquinaria e persoal 

Atmosfera 

Ruido 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

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

Emision de gases 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

Reducción CO2 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

Solo 
Compactación  3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

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

Auga 

Contaminación por verteduras 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

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

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

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

Calidade das augas 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

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

Comunidades vexetais Alteración das comunidades vexetais 1 2 1 1  Si - 9 (-9) Compatible 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Accións previas sobre a cuberta vexetal 

Roza mecanizada con tractor 

Atmosfera 

Ruido 3 2 1 2  Si - 16 (-16) Moderado 

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

Emision de gases 3 2 1 2  Si - 16 (-16) Moderado 

Reducción CO2 3 2 1 2  Si - 16 (-16) Moderado 

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

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

Auga 

Contaminación por verteduras 3 1 1 1  Si - 13 (-13) Moderado 

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

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

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

Perda de biodiversidade 4 2 2 3  Si - 21 (-21) Severo 

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

Comunidades vexetais Alteración das comunidades vexetaiss 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Preparación do solo 

Apertura mecanizada de burato con bulldozer Atmosfera 

Ruido 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

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

Emision de gases 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 
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Fase Acción Efectos I A P R MC Signo Total Valoración Cualitativa 

Reducción CO2 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

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

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

Auga 

Contaminación por verteduras 3 1 1 1  Si - 13 (-13) Moderado 

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

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

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

Perda de biodiversidade 4 2 2 3  Si - 21 (-21) Severo 

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

Comunidades vexetais Alteración das comunidades vexetaiss 3 2 2 2  Si - 17 (-17) Moderado 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  Si + No (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2  Si + No (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2  Si + No (+16) Moderado 

Plantación 

Adquisición da planta Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Recepción, coidado e distribución da planta 

Atmosfera Ruido 1 1 1 1  Si - 7 (-7) Minimo 

Fauna Desprazamento da fauna 1 1 1 1  Si - 7 (-7) Minimo 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2 No + 16 (+16) Moderado 

Plantación 

Atmosfera 
Ruido 1 1 1 1  Si - 7 (-7) Minimo 

Reducción CO2 4 3 3 4 No + 25 (+25) Notable 

Solo 
Compactación  4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Erosión e arrastre de materiais 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 



ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DAS ACTUACIÓNS DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO E DE 
PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DO MVMC DE SANTA MARIÑA .  

 

Estudo de Avaliación Ambiental Ordinaria        78 

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

Auga 
Escorrentía superficial 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Calidade das augas 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Flora 
Perda de Vexetación  4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Fauna 
Desprazamento da fauna 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Perda de biodiversidade 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Comunidades vexetais Alteración das comunidades vexetaiss 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Paixaje 
Alteración relieve 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Cambios do uso do solo 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Socioeconómicos 

Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
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5.4.4. Fase 3. Explotación 

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

3 

EXPLOTACIÓN: MANTEMENTO DA REPOBOACIÓN 
Accións sobre o mato 

Roza  

Atmosfera Ruído 1 1 1 1  No - 7 (-7) Mínimo 
Po 1 1 1 1  No - 7 (-7) Mínimo 

Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1  No - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Reposición de marras 

Adquisición da planta Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Recepción, coidado e distribución da 
planta 

Atmosfera Ruído 0 1 1 1  No - 4 (-4) Mínimo 
Fauna Desprazamento da fauna 0 1 1 1  No - 4 (-4) Mínimo 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Plantación 

Atmosfera Ruído 2 1 1 1  No - 10 (-10) Compatible 
Redución CO2 4 2 3 3  No + 22 (+22) Notable 

Auga Escorrentía superficial 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 
Calidade das augas 4 3 3 4  No + 25 (+25) Notable 

Fauna Desprazamento da fauna 2 1 1 1  No - 10 (-10) Compatible 

Socioeconómicos 
Xeración de ingresos económicos 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Xeración de emprego local 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 
Poboación 2 3 2 2  No + 16 (+16) Moderado 

Na fase de explotación, equivalente ao mantemento da repoboación, obsérvanse 7 impactos negativos, 5 son mínimos e 2 compatibles, 
ademais hai 15 de carácter positivo, 12 dos cales son moderados e 3 notables. 

Ao igual que na primeira fase, temos que tampouco se detecta ningún impacto considerado como crítico e que  por si impida  a execución do 
proxecto, habendo mais efectos positivos que negativos no mantemento da masa arbórea. 
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5.5. Matriz de avaliación de impactos ambientais nos traballos de repoboación. 
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5.5.1. Valoración cualitativa dos impactos sobre os elementos ambientais 

- Afección sobre o solo: 

É un dos factores máis afectado polas actuacións de repoboación.  

Os efectos causados pola roza e a preparación do terreo terán un efecto negativo a curto 
prazo, pero irase amortecendo a corto prazo coa instalación da nova vexetación e o posterior e 
progresivo crecemento do mato. 

Ademáis, a roza mecanizada e posterior  trituración de restos do estrato de matogueira, terá 
efectos negativos nas propiedades do chan ao incrementar a súa acidez e positivos, xa que a 
incorporación ao chan dos restos vexetais da roza aumentará a cantidade de materia orgánica 
deste. 

A rápida implantación da nova planta implica que o chan non permanece moito tempo sen 
vexetación e tendo en cuenta que a pendente do terreo é baixa, non se espera que se produzan 
fortes escorrentías. 

As afeccións que se poidan producir no chan por tránsito da maquinaria que se utilice para a 
roza, trituración de restos e preparación do terreno é a estrictamente necesaria para executar a 
repoboación forestal son temporais e reversibles a curto prazo. 

En termos xerais, a execución das actuacións proxectadas valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre o ciclo hidrolóxico: 

A roza da matogueira reducen capacidade protectora do chan, pero esta vese compensada 
pola preparación do terreo a curto prazo xa que os métodos empregados non invisten 
horizontes, producindo un impacto positivo debido a que, en maior ou menor grao, aumentan a 
infiltración e reducen a escorrentía e, por tanto, reducen a erosión hídrica. 

En relación co impacto a longo prazo producido pola vexetación introducida, pódese afirmar 
que o efecto será positivo ao implantar un estrato arbóreo, posto que o enraizamiento das 
especies arbóreas mellora o réxime hídrico, reduce a escorrentía e acumula auga no chan 
evitando que esta se evapore rapidamente, como sucedería no caso de que o terreo estivese raso. 

Dotra banda, as unidades de actuación de primeira forestación (UA 148 e 293) do Proxecto 
de Ordenación do MVMC De Santa Mariña atópanse afectadas parcialmente polas zonas de 
servidume dos regatos da Vixía e do Roxedoiro. No entanto, como non se vai a actuar nesas 
zonas non se producirá ningunha afectación sobre os canles dos cursos fluviais próximos. 

O impacto sobre a hidroloxía destas actuacións valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre a vexetación: 

A vexetación actual das unidades de actuación propostas para primeira forestación está 
formada por un estrato de matogueira composto por especies como uces, carqueixas, xestas e 
silvas.  

As operacións que maior incidencia ten sobre a vexetación existente son os labores de roza 
do mato, eliminado de restos e preparación do terreno. No entanto, tras os labores de plantación 
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espérase que se produza a progresiva implantación a medio prazo dunha masa forestal e o 
crecemento a corto prazo das especies de mato preexistentes. 

Nas unidades de actuación non existe presencia de Hábitats naturais de interese comunitario 
nin prioritarios segundo o Anexo I da Directiva 92/43/CEE, nin tampouco hai presenza de 
árbores singulares. 

O impacto é MODERADO. 

- Afección sobre a fauna: 

As actuacións previstas para a primeira forestación teñen un efecto negativo sobre a fauna a 
curto prazo, xa que se destrúe o hábitat de pequenos mamíferos, certas aves e reptís. Con todo, 
este efecto redúcese ao pouco tempo ao existir zonas de mato e masas forestais próximas onde 
poden achar refuxio e alimento. 

A medio prazo, a medida que se van instalando as especies forestais arbóreas, prodúcese 
unha sucesión paulatina de especies animais, aparecendo especies que non había coa vexetación 
preexistente e servindo de alimento sobre todo a especies de caza maior como corzo. 

Na zona non existe presenza de especies ameazadas incluídas en Planes de Recuperación ou 
Conservación. 

Polo tanto, o impacto considérase MODERADO. 

- Afección sobre o aire: 

Durante a execución dos traballos, o tránsito de maquinaria ocasiona unha concentración de 
gases e o incremento de partículas en suspensión. Con todo, é baixa, temporal e reversible. De 
todos os xeitos, este risco reducirase pronto e paulatinamente xa que se realizará a plantación da 
nova especie forestal a continuación das devanditas operacións.  

O impacto neste caso valórase como COMPATIBLE. 

- Afección sobre a paisaxe: 

Os traballos de roza e preparación do terreo provocan en xeral un efecto bastante negativo 
sobre a paisaxe se se efectúan nunha gran extensión ao quedar momentaneamente o chan 
espido. Ao tratarse neste caso de unidades de actuación en varias parcelas dispersas onde xa 
existen outras plantacións forestais integradas nun mosaico agroforestal fan que o efecto sobre a 
paisaxe sexa baixo a curto prazo. 

As actuacións de primeira forestación proxectadas ocupan unha parte pouco significativa 
(35,5304 ha) do monte que apenas supón o 4,89% da superficie ordenada (726,2910 ha), polo 
que o seu impacto na paisaxe previse pouco significativo. 

Desde o punto de vista das zonas de maior exposición visual como núcleos e estradas non 
presenta interese visual. 

Desde o punto de vista das zonas de maior potencial de vistas, a visibilidade dende 
infraestruturas e núcleos de poboación é moderada, no entanto sitúase nunha zona de suave 
ladeira rodeada por un mosaico agroforestal. 
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As forestacións non supón un elemento estraño na paisaxe da zona, xa que é moi común a 
presenza de plantacións intercaladas nas zonas agrícolas próximas aos pobos e as amplas 
plantacións nas ladeiras dos montes circundantes. Tanto en todos os montes veciñais en man 
común como nas zonas próximas ás poboacións do concello, conformando un mosaico 
agroforestal moi común nesta comarca. 

Por estes motivos valórase o impacto sobre a paisaxe como COMPATIBLE. 

- Afección sobre o patrimonio cultural: 

Nas unidades de actuación onde se planificaron as actuacións de implantación de pasteiro 
non se atoparon directamente elementos do patrimonio cultural. No entanto a UA 207 atópase 
parcialmente incluída no contorna de protección do elemento arqueolóxico Túmulo da Serra de 
Montouto, pero a propia distancia ao elemento e a súa tipoloxía (mámoa) fan pouco probable a 
súa posible afectación 

O MVMC De Santa Mariña non está afectado por ningún trazado do Camiño de Santiago. 

Polo tanto non se produce ningún impacto directo sobre os elementos existentes. Neste caso 
consíderase que o impacto é COMPATIBLE. 

- Afección sobre a calidade ambiental e o medio acústico: 

A execución dos traballos de primeira forestación produciranse nun curto período de tiempo, 
deste xeito a emisión de ruidos causados pola maquinaria e o aumento de partículas en 
suspención serán puntuais. Nas labores de mantemento da repoboación como as rozas, estes 
impactos terán un carácter puntual e de corta duración, non diferenciándose moito das emitidas 
nos labores agrarios e forestais e cotidianos no medio rural cercano. 

Este impacto valórase como COMPATIBLE. 
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6. REPERCUSIÓNS DAS ACTUACIÓNS AVALIADAS DO 
PROXECTO DE ORDENACIÓN NA RESERVA DA 
BIOSFERA TERRAS DO MIÑO. 

O MVMC de Santa Mariña non se atopa incluído en ningún espazo natural protexido nin da 
Rede Galega nin da Rede Natura 2000. No entanto, o monte figura incluído dentro da Reserva 
da Biosfera Terras do Miño. 

Esta Reserva alberga unha importante superficie de humidais, tanto de montaña como 
asociados a depresións, incluíndo humidais lacunares, higrófilos e higroturfófilos. As 
características morfolóxicas, hidrolóxicas e sedimentológicas da conca propicia a existencia 
dun complexo sistema de humidais topógenos, así como un gran número de pequenos acuíferos 
interrelacionados co sistema fluvial, o cal posúe unha gran importancia. A área montañosa 
setentrional (LIC Sierra do Xistral) alberga unha importante superficie de humidais de montaña 
conformada por brezales húmidos, turberas altas e turberas de cobertor.  

A Reserva alberga unha boa representación de bosques climácicos conformados por diversos 
tipos de carballeiras (Quercus robur, Quercus pyrenaica), cunha gran diversidade de especies 
vasculares. Os tramos fluviais que percorren as áreas de menor altura mostran probablemente a 
mellor representación de bosques aluviais e de galería do Norte da Península Atlántica.  

Nos distintos ecosistemas, e fundamentalmente nos humidais, atópase un importante número 
de especies protexidas polas Directiva Aves e Hábitat, así como especies incluídas no Catálogo 
Nacional de Especies Ameazadas e no Catálogo Galego de Especies Ameazadas.  

No art. 66 da Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
establécense os obxectivos da Rede española de Reservas da Biosfera.  

As liñas de acción establecidas no Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño, 
ordeadas en función da súa orde de prioridade son as seguintes: 

- A. Conservación do patrimonio natural  

- B. Difusión dos valores naturais e culturais  

- C. Compatibilidade do medio rural coa biodiversidade  

- D. Compatibilidade do turismo coa biodiversidade  

- E. Manufacturas locais e produtos de calidade  

- F. Ciencia e desenvolvemento de capacidades Cooperación e asociacións para a 
sustentabilidade  

- G. Conservación dos recursos patrimoniais  

- H. Xestión adaptativa da Reserva de Biosfera 
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As medidas para poner en marcha a liña de acción C. "Compatibilidade do medio rural coa 
biodiversidade" son as seguintes: 

- C1. Mellora de calidade da vida das poboacións 

- C2. Fomento de prácticas agrarias e forestais sostibles 

- C3. Promoción de actividades cinxéticas e piscícolas sostibles 

6.1. IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO  

As seguintes unidades de actuación (UA) onde faríanse os traballos de implantación de 
pasteiro contemplados no Proxecto de Ordenación do MVMC De Santa Mariña, segundo a 
cartografía de referencia: 

Cuartel Cantón Rodal UO Unidade de actuación (UA) Actuación Sup (ha) 
003 023 012 001 326 

Implantación de pasteiro 
(Cambio de actividade) 

1,7304 
003 023 013 001 327 0,5524 
003 023 014 001 328 0,4118 
003 023 067 001 341 0,9200 

Total Implantación de pasteiro 3,6146 

- Non están incluídas en ningún outro espazo natural protexido nin da Rede Galega nin da 
Rede Natura 2000. 

- Non están incluídas en ningún Plan de Recuperación ou Conservación de especies de fauna 
ameazadas. 

- Non existe presenza de hábitats naturais prioritarios do Anexo I da Directiva 92/43/CEE. 

- Non existe presenza de humedais de montaña nin de brezais húmidos, turberas altas ou de 
cobertor. 

- Non existe presenza de hábitats climáticos como carballeiras ou bosques aluviais e de 
galería. 

- Non se atopa afectada nin pola zona de dominio público, zona de servidume ou zona de 
policía de ningún curso fluvial. 

- Ademais non se ve afectado por ningunha zona protexida hidrolóxica (ZPH) agás pola súa 
inclusión dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño, a cal está considerada como ZPH. 

- Non existen árbores senlleiros. 

- Non se atoparon elementos do patrimonio cultural, nin está afectado pola contorna de 
protección de ningún deles. 

- Non está afectado por ningún trazado do Camiño de Santiago. 

Doutra banda, no Plan de aproveitamento de pastos incluído no Proxecto de Ordenación do 
MVMC De Santa Mariña establécense as medidas de conservación y explotación sostible de 



ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DAS ACTUACIÓNS DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO E DE 
PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DO MVMC DE SANTA MARIÑA .  

 

Estudo de Avaliación Ambiental Ordinaria         86 

todos os pasteiros comunais do MVMC De Santa Mariña. Este Plan de Aproveitamento de 
pastos inclúe ás unidades de actuación onde tense previsto implantar un pasteiro. 

As actuacións de implantación de pasteiro programadas no Proxecto de Ordenación do 
MVMC De Santa Mariña favorecen o uso múltiple do monte, a diversificación de producións, a 
mellora dos sistemas agrogandeiros e das explotacións gandeiras dos veciños da comunidade 
veciñal, compensan a perda de rendas pola baixada dos precios agrarios e incremento dos costes 
de produción e polo tanto melloran o desenvolvemento socio-económico da poboación local e 
fomentando o aproveitamento sostible dos recursos do monte, consonte a Liña "C", Medida 
"C2" do Plan de Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. 

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

6.2. PRIMEIRAS FORESTACIÓNS  

As seguintes unidades de actuación (UA) onde faríanse os traballos de primeira forestación 
contemplados no Proxecto de Ordenación do MVMC De Santa Mariña, segundo a cartografía 
de referencia: 

Cuartel Cantón Rodal UO Unidade de actuación (UA) Actuación Sup (ha) 
001 016 002 003 127 

1ª Forestación 

4,7385 
002 019 003 002 147 0,3493 
002 019 004 002 148 2,1868 
002 019 008 002 152 0,5909 
002 020 004 002 185 0,6111 
002 020 013 002 191 0,9673 
002 020 038 002 205 7,4975 
002 021 001 002 207 12,0699 
002 022 015 001 242 0,2250 
002 022 066 002 293 3,5904 
002 022 083 002 310 2,0888 
002 022 095 002 322 0,6149 

Total 1ª Forestación 35,5304 

- Non están incluídas en ningún outro espazo natural protexido nin da Rede Galega nin da 
Rede Natura 2000. 

- Non están incluídas en ningún Plan de Recuperación ou Conservación de especies de fauna 
ameazadas. 

- Non existe presenza de hábitats naturais prioritarios do Anexo I da Directiva 92/43/CEE. 

- Non existe presenza de humedais de montaña nin de brezais húmidos, turberas altas ou de 
cobertor. 
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- Non existe presenza de hábitats climáticos como carballeiras ou bosques aluviais e de 
galería. 

- En canto ás limitacións hidrográficas, ningunha UA atópase afectada pola zona de dominio 
público de ningún cauce. As UA 004 e 066 atópanse parcialmente afectadas polas zona de 
servidumes respectivas dos regatos da Vixía e do Roxedoiro pero non se actuará nesas zonas.  
As UA 147, 148, e 152 atópanse parcialmente afectadas pola zona de policía do regato da Vixía 
e a UA 293 está parcialmente afectada pola zona de policía do regato do Roxedoiro. 

- Ningunha UA se ve afectada por zon protexidas hidrolóxicas (ZPH) agás pola súa inclusión 
dentro da Reserva da Biosfera Terras do Miño, a cal está considerada como ZPH. 

- Non existen árbores senlleiros. 

- Non se atoparon elementos do patrimonio cultural, no entanto a UA 207 atópase 
parcialmente incluída no contorna de protección do elemento arqueolóxico Túmulo da Serra de 
Montouto. 

- Non está afectadas por ningún trazado do Camiño de Santiago. 

As actuacións de primeira forestación programadas no Proxecto de Ordenación do MVMC 
De Santa Mariña favorecen o uso múltiple do monte, a diversificación de producións, a mellora 
dos sistemas forestais, mellora os futuros ingresos da comunidade veciñal por aproveitamentos 
madereiros e melloran o desenvolvemento socio-económico da poboación local fomentando o 
aproveitamento sostible dos recursos do monte, consonte a Liña "C", Medida "C2" do Plan de 
Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. 

En base á identificación e valoración de impactos realizada nos puntos anteriores, e coa 
adopción das medidas preventivas, correctoras e compensatorias propostas no seguinte estudo 
para a súa minimización, non se prevé que as actuacións propostas poidan repercutir 
negativamente na Reserva da Biosfera Terras do Miño. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS E 
COMPENSATORIAS. 

Distínguense dous tipos de medidas para minimizar o impacto ambiental producido por unha 
determinada actuación:  

− Medidas preventivas ou protectoras: Realízanse coa finalidade de evitar ou reducir o 
impacto antes de que se produza. 

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

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

7.1. IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO  

7.1.1. Fase 1. Execución 

7.1.1.1. Medidas previas ao comezo dos traballos. 

− A empresa executante deberá contar coa documentación que esixe a Administración 
forestal competente para efectuar o aproveitamento nos terreos indicados (permisos e 
autorizacións competentes). 

− Prestarase atención ao disposto no Código das Boas Prácticas Forestais e Agrícolas, de 
tal forma que a empresa executante, ademais de cumprir a normativa actual aplicable aos 
montes e en materia de conservación da natureza, comprométase a seguir e a respectar as 
recomendacións que nel se enumeran. 

− Respecto a os traballadores, é de obrigado cumprimento estar ao disposto coa lexislación 
vixente en referencia aos riscos laborais. Por iso antes de trasladarse á área de actuación 
deben de cerciorarse que todos os traballadores dispoñen dos seus equipos de seguridade 
homologados, así como aquelas ferramentas que son necesarias no transcurso da 
actividade. Prestando ademais especial coidado á distancia de seguridade de cada 
máquina empregada.  

− Proceder ao balizamento e sinalización da área de actuación, de modo que nin o persoal, 
nin os vehículos ou maquinaria afecten a zonas restrinxidas fora do ámbito de actuación 
(fontes e cauces, áreas de cautela de elementos patrimoniais, presenza de especies 
ameazadas, etc). 

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

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

− No momento de redactar esta avaliación de impacto non se cartografiaron elementos do 
patrimonio cultural nas UA nas que planificouse actuacións de implantación de pasteiro, 
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no entanto, no caso de atopar algún elemento non catalogado identificarase e sinalizarase 
para evitar o seu deterioro. 

7.1.1.2. Medidas ao longo da execución dos traballos. 

7.1.1.2.1. Protección do solo. 

Con respecto ao relevo, edafoloxía, e os solos, non se identificaron impactos significativos, 
porén terase en conta na execución estas medidas para á súa protección:  

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

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

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

− A maquinaria a empregar durante a execución dos traballos revisarase periodicamente co 
obxectivo de evitar perdas de lubricantes, combustibles, etc, que poidan contaminar o 
solo. 

− As operacións de mantemento e limpeza da maquinaria e equipos serán realizadas en 
lugares autorizados, preferentemente fóra da área de actuación.  

− Adoptaranse as medidas ou coidados oportunas para que as operacións de corta e saca 
dos produtos maderables non provoquen erosións ou danos de difícil recuperación. 

− Os residuos sólidos producidos nos traballos deberán recollerse e depositar nun contedor 
apropiado. No caso de xerarse residuos perigosos efectuarase a manipulación ou o 
tratamento que esixe a normativa sectorial vixente. No caso de derrame destas 
substancias sobre terra, extraerase a capa afectada, almacenándoa no seu correspondente 
contedor/bolsa, e tratándoa como residuo perigoso. 

7.1.1.2.2. Protección da atmosfera. 

No que se refire a atmosfera, non se identificaron impactos significativos. En calquera caso 
adoptaránse as seguintes medidas de protección da atmosfera. 

• Medidas para a redución de po durante a execución dos traballos: 

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

− Evitaranse as operacións de carga e descarga de materiais pulvurulentos en áreas 
expostas ao vento, sobre todo se non existen medidas de protección que minimicen a 
dispersión de partículas.  
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• Medidas para a redución na emisión de gases de efecto invernadoiro: 

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

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

− O reglaxe e posta a punto da maquinaria participante levarase a cabo de forma periódica 
con obxecto de minimizar as emisións de gases.  

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

− Os lubricantes utilizados para o engrase da maquinaria pesada participante serán de tipo 
ecolóxico, exentos de substancias prexudiciais para a saúde como benzol, compostos 
aromáticos e/ou xofre.  

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

− Traballar ás revolucións recomendadas polo fabricante, diminúe de maneira significativa 
os gases de combustión xerados durante a execución dos traballos. 

− Procurarase que as maquinas lixeiras non traballen en “baleiro”, é dicir, que non 
permanezan acesas mentres non se traballe. 

• Medidas de redución na emisión de ruídos: 

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

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

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

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

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

− As ferramentas e maquinaria non permanecerán acesas cando non se utilicen, desta 
forma diminúe a emisión de ruído e redúcese o consumo enerxético. 
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− Potenciarase e xeneralizarase o uso de revestimentos elásticos en tolvas e caixas de 
volquetes, que  amortigüen o ruído xerado durante as operacións de carga e descarga. Así 
mesmo, potenciarase o emprego de contedores plásticos ou téxtiles fronte aos metálicos 
durante o transporte. 

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

o Traballar con motores pouco revolucionados. 

o Revisar periodicamente o estado dos  silenciadores do escape.  

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

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

7.1.1.2.3. Protección do sistema hidrolóxico. 

Con respecto ao sistema hidrolóxico, ao non existir cursos fluvias próximos non se 
identificaron impactos significativos, porén a modo de boas prácticas medioambientais teráse 
en conta as seguintes medidas xenéricas para a protección do sistema hidrolóxico:  

− As zonas de servidume hidráulica, que comprenden unha marxe de cinco (5) metros de 
anchura desde o límite do cauce (e máxima avenida), replantearanse no terreo e 
excluíranse da superficie de actuación. 

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

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

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

− A reposición da maquinaria empregada na execución dos traballos, realizarase en zonas 
habilitadas para ese efecto afastadas dos leitos ou zonas de drenaxe natural do territorio.  

− Antes de iniciar os traballos de escavación ou movementos de terras, tomaranse as 
medidas necesarias para reducir o aumento da turbidez das augas, como a instalación de 
elementos de contención e filtrado (xeotextiles, pacas de palla, etc.), que reteñan os 
sedimentos e partículas en suspensión.  

− Finalizados os traballos retiráranse dos leitos ou zonas de servidume os restos vexetais 
ou residuos xerados durante a actuación. 

− Respectaranse os mananciais que puidesen existir na zona, podendo ser parcialmente 
canalizado o seu curso para a execución da obra se resulta necesario. 
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7.1.1.2.4. Protección da vexetación. 

Non se identificaron impactos sobre hábitats naturais prioritarios, bosques de frondosas 
autóctonas nin de ribera, de xeito que non é necesaria a definición de medidas preventivas.  

No que se refire a eliminación do mato mediante os traballos de roza localizada que xeran un 
impacto moderado e temporal na vexetación, terase en conta as seguintes medidas preventivas:  

− O almacenamento provisional de madeira debe realizar nos lugares designados ou 
acordados coa propiedade para a súa provisión, evitando así danos á vexetación, ás 
infraestruturas existentes, peches, valados ou outros elementos. 

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

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

− Trala eliminación da vexetación mediante roza, procederase a súa trituración e 
esparexemento homoxéneo no terreo da zona de actuación para favorecer a súa 
integración no solo. 

− No caso de existir especies vexetais exóticas invasoras na mouteira de actuación, a 
eliminación e tratamento evarase a cabo seguindo os protocolos de actuación 
establecidos polas administracións competentes. 

− A maquinaria deberá estar dotada de dispositivos de retención de faíscas e de 
dispositivos antillamas nos tubos de escape. Actualmente as máquinas existentes no 
mercado están dotadas con medios de extinción de incendios, por iso, aquelas que non as 
posúen (por antigas ou obsoletas) evitaranse.  

− Durante a execución dos traballos deberase informar inmediatamente en canto detéctese 
lume ou calquera conato de incendio, avisando aos servizos de prevención de incendios 
forestais (085) ou emerxencias (112). 

7.1.1.2.5. Protección da fauna. 

Na fauna identificouse un impacto moderado debido á eliminación da vexetación 
preexistente, o que provoca a modificación directa de hábitats durante a fase de execución aínda 
que en xeral serán desprazamentos temporais das poboacións. Outro posible efecto, é que o 
ruído causado polo emprego de maquinaria pesada pode perturbar a determinadas especies na 
época de cría, poñendo en risco a súa reproducción. 

En todos os casos será un impacto temporal (fase de execución), pois a medio prazo ao 
recuperarse o mato recuperarase a fauna asociada. En calquera caso, co fin de garantir que non 
se incidirá sobre hábitats e especies sensibles, ou con algún grao de protección, establécense as 
seguintes medidas preventivas: 

− Son de aplicación neste apartado o conxunto de medidas de protección da atmosfera, 
particularmente no referido á redución de ruídos, e emisión de gases. 
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− Os traballos de roza realizaranse preferentemente en verán, procurando que non 
coincidan coa época de cría da fauna silvestre (½ maio – ½ xuño).  

− Ao comezo dos traballos levaráse a cabo unha prospección da zona, que permita localizar 
e delimitar as áreas de nidificación ou cría. En caso necesario, durante a época de cría 
pospoñeranse ou minimizaranse as actuacións que afecten a estas zonas.  

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

7.1.1.2.6. Protección do uso do solo. 

O uso de vías para o transporte da maquinaria farase por vías forestais aptas para a 
circulación de camións con remolque de tipo góndola. 

O desprazamento da maquinaria polo monte reducirase ao mínimo e sempre empregando 
pistas forestais xa existentes. Na época de choivas evitarase o movemento de maquinaria pesada 
polas pistas forestais para evitar a súa deterioración. 

7.1.1.2.7. Protección da paisaxe. 

O impacto visual na execución dos traballos de eliminación da vexetación preexistente e a 
preparación do solo provocará un impacto moderado e temporal.  

Para evitala afección a paisaxe teranse en conta as seguintes medidas preventivas: 

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

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

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

7.1.1.2.8. Protección do medio socioeconómico 

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

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

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

− A maquinaria utilizada non poderá interromper o acceso por camiños e pasos de gando. 
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− Prestaráselle especial atención ao estado das vías asfaltadas de titularidade municipal e 
camiños agrícolas de terra que son lindeiras coa mouteira de actuación, por iso a 
execución dos seus labores non deben interferir no normal tránsito polas vías, ademais 
débense deixar nas mesmas condicións de tránsito nas que se atopaban antes da 
actividade que se pretende. 

− Dado que se trata de varias UA conxuntas e que a rede viaria de acceso forma parte do 
MVMC De Santa Mariña, non se estima prexuízo algún a outros propietarios, nin 
tampouco se prevé nin é necesaria a apertura de camiños nin de vías de saca. 

7.1.1.2.9. Protección dos elementos do patrimonio arqueolóxico 

No momento de redactar esta avaliación ambiental non se cartografiaron elementos do 
patrimonio cultural nas UA nasque planificouse actuacións de implantación de pasteiro, no 
entanto, no caso de atopar algún elemento non catalogado terase en conta o seguinte: 

− Deberá realizarse o balizamento dos elementos existentes antes do comezo dos traballos. 

− Comunicarase o inicio dos traballos nas zonas de protección para a súa supervisión polos 
Servizos Técnicos de Arqueoloxía provinciais. 

− A extensión da zona libre de pasteiro ao redor dos elementos arqueolóxicos dependerá da 
entidade do ben, das perspectivas visuais e do relevo. Sen prexuízo do anterior, deberá 
contemplar a realización dunha prospección arqueolóxica dos ámbitos de protección de 
patrimonio cultural afectados e onde haxa indicios topográficos e/ou toponímicos da 
posible existencia destes, prospección que se realizará no momento máis axeitado para 
iso (coa realización das primeiras rozas e rareos do monte), na pescuda de novos 
xacementos arqueolóxicos non detectados e co obxecto de actualizar a información da 
situación real destes xacementos arqueolóxicos afectados, tanto no que respecta ao seu 
emprazamento exacto, como ao seu estado de conservación. 

− Esta actividade arqueolóxica de prospección enténdese como a exploración superficial e 
sistemática sen remoción de terras, dirixida ao estudo e investigación para detección de 
restos históricos ou paleontolóxicos, que deberá ser realizada por persoal técnico 
competente autorizado pola dirección xeral, tal e como se establece na LPCG e no 
Decreto 199/1997, de 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

− No informe cos resultados desta prospección arqueolóxica será necesario recoller nos 
planos a representación gráfica dos distintos elementos do patrimonio cultural existentes 
nas zonas afectadas e as zonas de protección establecidas, así como unha reportaxe 
fotográfica detallada que ilustre o estado actual destes. 

− Realizaranse labores de protección, mantemento e conservación dos xacementos 
arqueolóxicos incluídos nestes ámbitos, en cumplimento do artigo 25 da LPCG, en 
virtude do cal as entidades propietarias dos terreo onde se sitúan bens integrantes do 
patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, coidalos e protexelos 
debidamente para asegurar a súa integridade  e evitar a súa perda, a súa destrución e a 
súa deterioración. 

− Deixaranse sen actuar franxas de 20 metros a partir dos límites exteriores dos 
xacementos arqueolóxicos e contemplaranse perímetros de 50 m nos que non se are nin 
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se removan as terras con maquinaria pesada, substituíndoos por labores manuais. Estas 
distancias son compatibles coa protección, coa conservación e coa contemplación destes 
bens. 

7.1.2. Fase 2. Explotación. 

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

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

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

− Procederase a extraer e sanear o solo, naquelas zonas que presenten materiais alleos aos 
orixinais. (áridos, residuos, etc.) 

− Recollerase e retirarase todo resto de lixo ou plástico existente na zona. 

− Descompoñerase mediante escarificado, o solon afectado polo tránsito da maquinaria 
durante a execución dos traballos. 

− Incorporarase nas zonas degradadas pola actuación, terra vexetal para facilitar a 
revexetación da zona. 

Na fase de explotación non se producen impactos críticos, se ben a hora de facer as 
actuación de mantemento e aproveitamento do pasteiro terase en conta todas as medidas 
referidas no apartado anterior e as seguintes: 

− Optarase por unha fertilización orgánica e química do terreo en función do resultado das 
análises que resulten das mostras de terra tomadas na parcela, evitando así o risco de 
contaminación de augas por nitratos ou outros minerais.  

− Así mesmo a súa aplicación cinguirase a días non ventosos nin chuviosos para evitar o 
risco de erosión ou lavado cara aos leitos.  

− En atención ás especies pratenses, optarase necesariamente por unha fórmula que non 
derive a longo prazo nun monocultivo ou esixencias nutricionais diferentes segundo que 
especies.  

− Implantada a pradería, dado que se atopa nunha zona de interior, recoméndase rotacións 
a cinco anos de especies forraxeiras (pradería de gramíneas e leguminosas), pasando por 
millo forraxeiro ou cereal de inverno. Así se garante un bo comportamento do terreo sen 
esgotalo favorecendo o crecemento das plantas e minimizando os problemas de pragas 
ou enfermidades.  

− No resto dos traballos inherentes agrícolas (labra e siega) como se indica adaptarase o 
emprego de maquinaria ao tamaño do predio que se laborea, pois ao non existir pendente 
excesiva, nin ao tratarse de chan pedregoso ou con rocas, non existen limitacións para o 
seu uso, agora ben, estarase ao disposto no código de boas prácticas agrícolas. 
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7.2. PRIMEIRAS FORESTACIÓNS  

7.2.1. Fase I. Formulación. 

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

7.2.2. Fase II. Execución 

7.2.2.1. Medidas previas ao comezo dos traballos. 

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

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

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

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

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

− No momento de redactar o proxecto de ordenación non se cartografiaron elementos do 
patrimonio cultural nas mouteiras nas que planificouse actuacións de primeira 
forestación, no entanto, no caso de atopar algún elemento non catalogado identificarase e 
sinalizarase para evitar o seu deterioro. 

7.2.2.2. Medidas ao longo da execución dos traballos. 

7.2.2.2.1. Protección do solo. 

Con respecto ao relevo, edafoloxía, e os solos, non se identificaron impactos significativos, 
porén terase en conta na execución estas medidas para á súa protección:  

− Ao comezo dos traballos acoutarase a localización de provisións, áreas de vertedura, 
instalacións auxiliares e parque de maquinaria. Situaranse preferentemente en zonas de 
mínima pendente, protexidas do risco de esvaramento, inundación ou de arrastre de 
materiais por efecto da choiva. 
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− O tránsito do persoal e maquinaria realizarase polos camiños establecidos para ese efecto 
dentro da zona de actuación, co obxectivo de evitar a compactación do terreo fóra da área 
de traballo. 

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

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

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

− A maquinaria a empregar durante a execución dos traballos revisarase periodicamente co 
obxectivo de evitar perdas de lubricantes, combustibles, etc, que poidan contaminar o 
solo. 

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

7.2.2.2.2. Protección da atmosfera. 

No que se refire a atmosfera, non se identificaron impactos significativos. En calquera caso 
adoptaránse as seguintes medidas de protección da atmosfera. 

• Medidas para a redución de po durante a execución dos traballos: 

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

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

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

• Medidas para a redución na emisión de gases de efecto invernadoiro: 

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

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

− O reglaxe e posta a piques da maquinaria participante levarase a cabo de forma periódica 
con obxecto de minimizar as emisións de gases.  
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− Os vehículos e maquinaria de nova xeración, participantes na execución da obra, 
empregarán combustibles ecolóxicos tipo biodiesel, que reducen as emisións 
contaminantes. 

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

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

− Traballar ás revolucións recomendadas polo fabricante, diminúe de maneira significativa 
os gases de combustión xerados durante a execución dos traballos. 

− Procurarase que as maquinas lixeiras non traballen en “baleiro”, é dicir, que non 
permanezan acesas mentres non se traballe. 

• Medidas de redución na emisión de ruídos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

o Traballar con motores pouco revolucionados. 
o Revisar periodicamente o estado dos silenciadores do escape.  
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o Primar o emprego de vehículos coa transmisión e cadeas  cinemáticas con  
convertidores de par, sen  embragues e con caixa de cambio automáticas. 

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

7.2.2.2.3. Protección do sistema hidrolóxico. 

Con respecto ao sistema hidrolóxico non se identificaron impactos significativos, porén a 
modo de boas prácticas medioambientais teráse en conta as seguintes medidas xenéricas para a 
protección do sistema hidrolóxico:  

− As zonas de servidume hidráulica, que comprenden unha marxe de cinco (5) metros de 
anchura desde o límite do cauce (e máxima avenida), excluíranse da superficie de 
actuación. 

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

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

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

− A reposición da maquinaria empregada na execución dos traballos, realizarase en zonas 
habilitadas para ese efecto afastadas dos leitos ou zonas de drenaxe natural do territorio.  

− Antes de iniciar os traballos de escavación ou movementos de terras, tomaranse as 
medidas necesarias para reducir o aumento da turbidez das augas, como a instalación de 
elementos de contención e filtrado (xeotextiles, pacas de palla, etc.), que reteñan os 
sedimentos e partículas en suspensión.  

− Finalizados os traballos retiráranse dos leitos ou zonas de servidume os restos vexetais 
ou residuos xerados durante a actuación. 

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

7.2.2.2.4. Protección da vexetación. 

Non se identificaron impactos ao bosque de ribeira, hábitats prioritarios ou árbores 
singulares, pois este tipo de vexetación non se verá afectado polas primeiras forestacións 
planificadas, de xeito que non é necesaria a definición de medidas preventivas.  

No que se refire a eliminación do mato mediante os traballos de roza localizada que xeran un 
impacto moderado e temporal na vexetación, terase en conta as seguintes medidas preventivas:  

− As zonas de provisión ou instalacións auxiliares localizaranse en áreas carentes de 
vexetación. 
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− Procederase ao balizado e sinalización da área de actuación, de modo que nin os 
vehículos, nin as obras, nin as zonas de provisión, afecten á vexetación fóra do ámbito de 
actuación. 

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

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

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

7.2.2.2.5. Protección da fauna. 

Na fauna identificouse un impacto moderado debido á eliminación da vexetación 
preexistente, o que provoca a modificación directa de hábitats durante a fase de execución aínda 
que en xeral serán desprazamentos temporais das poboacións. Outro posible efecto, é que o 
ruído causado polo emprego de maquinaria pesada pode perturbar a determinadas especies na 
época de cría, poñendo en risco a súa reproducción. 

En todos os casos será un impacto temporal (fase de execución), pois a medio prazo ao 
recuperarse o mato recuperarase a fauna asociada. En calquera caso, co fin de garantir que non 
se incidirá sobre hábitats e especies sensibles, ou con algún grao de protección, establécense as 
seguintes medidas preventivas: 

− Son de aplicación neste apartado o conxunto de medidas de protección da atmosfera, 
particularmente no referido á redución de ruídos, e emisión de gases. 

− Os traballos de roza realizaranse preferentemente en verán, procurando que non 
coincidan coa época de cría da fauna silvestre (½ maio – ½ xuño).  

− Ao comezo dos traballos levaráse a cabo unha prospección da zona, que permita localizar 
e delimitar as áreas de nidificación ou cría. En caso necesario, durante a época de cría 
pospoñeranse ou minimizaranse as actuacións que afecten a estas zonas.  

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

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

7.2.2.2.6. Protección do uso do solo. 

Nos usos de solo non se identificaron impactos significativos. A capacidade agrícola e 
gandería da zona non se vai a haber afectada polo proxecto za que as superficies de actuación 
non inclúen zonas con estes tipos de usos de solo.  
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O uso de vías para o transporte da maquinaria farase por vías forestais aptas para a 
circulación de camións con remolque de tipo góndola. 

O desprazamento da maquinaria polo monte reducirase ao mínimo e sempre empregando 
pistas forestais xa existentes. Na época de choivas evitarase o movemento de maquinaria pesada 
polas pistas forestais para evitar a súa deterioración. 

7.2.2.2.7. Protección da paisaxe. 

O impacto visual na execución dos traballos de eliminación da vexetación preexistente e a 
preparación do solo provocará un impacto moderado e temporal, pois a curto prazo a 
recuperación do estrato do mato devolvería a paisaxe ao seu estado inicial.  

Para evitala afección a paisaxe teranse en conta as seguintes medidas preventivas: 

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

− Todos os materiais excedentes das actuacións, (vexetais ou inertes), serán xestionados 
conforme a súa natureza, e entregados a un xestor autorizado de acordo á normativa 
vixente. 

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

7.2.2.2.8. Protección do medio socioeconómico 

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

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

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

7.2.2.2.9. Protección dos elementos do patrimonio arqueolóxico 

Na UA 207, afectada pola contorna de protección do elemento do patrimonio, terase en conta 
o seguinte: 

− Os bens culturais localizados dentro das áreas en cuestión e a súa zona de protección 
deberán figurar na cartografía manexada nos traballos. 

− Deberá realizarse o balizamento dos elementos existentes antes do comezo dos traballos. 
Nesas zonas estará vedado o tránsito de maquinaria e a caída ou amoreamento de 
árbores. 
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− En xeral, respectaranse os afloramentos rochosos, tanto no proceso de tala como no 
amoreamento dos restos da tala, que serán dispostos en cordóns para o seu triturado ou 
ben simplemente amoreados para a súa descomposición, evitando desta forma a súa 
alteración ou cubrición. 

− Comunicarase o inicio dos traballos nas zonas de protección para a súa supervisión polos 
Servizos Técnicos de Arqueoloxía provinciais. 

− Realizaranse labores de protección, mantemento e conservación dos xacementos 
arqueolóxicos incluídos nestes ámbitos, en cumplimento do artigo 25 da LPCG, en 
virtude do cal as entidades propietarias dos terreo onde se sitúan bens integrantes do 
patrimonio cultural de Galicia están obrigadas a conservalos, coidalos e protexelos 
debidamente para asegurar a súa integridade  e evitar a súa perda, a súa destrución e a 
súa deterioración. 

− Deixaranse sen plantar franxas de 20 metros a partir dos límites exteriores dos 
xacementos arqueolóxicos e contemplaranse perímetros de 50 m nos que non se are nin 
se removan as terras con maquinaria pesada, substituíndoos por labores manuais. Estas 
distancias son compatibles coa protección, coa conservación e coa contemplación destes 
bens. 

− No caso dos traballos de mantemento das pistas de acceso e devasas nas contornas dos 
xacementos arqueolóxicos, estes faranse baixo a supervisión arqueolóxica e non se 
anchearán cando estean preto dos xacementos arqueolóxicos. 

− Non se arará nin se producirán remocións do terreo con maquinaria pesada nunha franxa 
de 50 m ao redor do perímetro dos elementos, debendo substituirse por labores manuais. 
No caso do mantemento de pistas e devasas, éste farase baixo a supervisión 
arqueolóxica. 

7.2.3. Fase III. Explotación. 

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

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

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

− Procederase a extraer e sanear o solo, naquelas zonas que presenten materiais alleos aos 
orixinais. (áridos, residuos, etc.) 

− Recollerase e retirarase todo resto de lixo ou plástico existente na zona. 

− Descompoñerase mediante escarificado, o solon afectado polo tránsito da maquinaria 
durante a execución dos traballos. 

− Incorporarase nas zonas degradadas pola actuación, terra vexetal para facilitar a 
revexetación da zona. 
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− En caso necesario, plantarase ou sementarase a superficie afectada polos traballos para 
acelerar a súa integración na contorna e a súa estabilidade, evitando procesos  erosivos 
ou de perda de solo. 

Na fase de explotación non se producen impactos críticos, se ben a hora de facer as 
actuación de mantemento da plantación terase en conta todas as medidas referidas no apartado 
anterior. 
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8. CONCLUSIÓN DA AVALIACIÓN DO IMPACTO 
AMBIENTAL NA OBRA.  

Tras a avaliación dos impactos previsibles durante as fases contempladas para as actuacións 
de implantación de pasteiro e de primeira forestación nas unidades de actuación (UA) incluídas 
no plan de mellora do Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña e tendo en 
conta as medidas de sustentabilidade e mitigación de impactos propostas, cabe concluír que dito 
proxecto resulta COMPATIBLE coa conservación do medio ambiente, os recursos naturais e 
culturais do ámbito da Reserva da Biosfera Terras do Miño no que se desenvolve, sendo 
executado nos termos de sustentabilidade proposta neste estudo de avaliación ambiental. 

Ademais favorécese o desenvolvemento socio-económico da poboación local fomentando o 
aproveitamento sostible dos recursos do monte, consonte a Liña "C", Medida "C2" do Plan de 
Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. 

9. PROGRAMA DE VIXILANCIA E SEGUIMENTO 
AMBIENTAL. 

9.1. Obxeto do plan de vixilancia Ambiental 

Dado que o obxecto deste estudo de Avaliación Ambiental é a evaluación dos efectos das 
actuacións de implantación de pasteiro e de primeira forestación incluídas no plan de mellora 
do Proxecto de Ordenación do MVMC De Santa Mariña, o Plan de vixilancia ambiental 
concíbese como unha ferramenta de seguimento e control de todas e cada unha das operacións 
susceptibles de xerar impactos ambientais durante o proceso de transformación, procurando que 
os impactos ambientais ocasionados sexan os previstos e non outros. O plan de vixilancia e 
control ambiental da obra ten os seguintes obxetivos específicos: 

− Garantir que as actuacións de implantación de pasteiro e de primeira forestación se 
axusten ao condicionado no presente estudo, así como o cumprimento das medidas 
preventivas, protectoras e correctoras establecidas no mesmo. 

− Garantir que as obras correspóndense coas definidas no plan de mellora do Proxecto de 
Ordenación e nesta Avaliación ambiental para a implantación do pasteiro e de primeira 
forestación, avaliándose no seu caso as posibles implicacións ambientais de calquera tipo 
de modificado posterior do mesmo. 

− Garantir a correcta execución das medidas preventivas e correctoras propostas nesta 
Avaliación ambiental. 

− Controlar os impactos negativos que non se tiveran en conta nesta Avaliación ambiental, 
e que se detecten ao longo da execución dos traballos. 

9.2. Metodoloxía do seguimento 

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

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

− Paralización temporal da acción que xera o efecto impactante. 

− Supervisión da correcta aplicación das medidas preventivas e correctoras definidas nesta 
avaliación ante esta acción. 

− Corrección das deficiencias detectadas na aplicación das medidas preventivas e 
correctoras previstas. 

− Definición e aplicación, se é o caso, de medidas preventivas e/ou correctoras 
complementarias. 

− Levantamento da paralización temporal da acción causante do efecto impactante. 

− Medición extraordinaria do indicador para comprobar a diminución do seu valor por 
debaixo do limiar de alerta. 

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

9.3. Plan de vixilancia Ambiental 

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

9.3.1. Fase previa a execución dos traballos 

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

− Dispoñibilidade de permisos e autorizacións.  

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

− Planificación da actuación. 

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

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

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

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

− Medidas correctoras previas á execución.  

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

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

9.4. Fase de execución dos traballos. 

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

9.4.1. Vixilancia e control do reformulo e sinalización. 

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

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

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

Unha vez delimitada e sinalizada a área de actuación comprobarase, ao longo da execución 
dos traballos, que a ocupación de terreo realizada limítase á inicialmente prevista.  

Durante o desenvolvemento dos traballos, supervisarase nos puntos de control establecidos, 
que as medidas correctoras para garantir a permeabilidade territorial dispuxéronse, así como a 
efectividade das mesmas. 

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

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

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

9.4.4. Vixilancia e control da atmosfera. 

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

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

9.4.5. Vixilancia e control do sistema hidrolóxico. 

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

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

9.4.6. Vixilancia e control da vexetación. 

Se fora o caso, realizarase un especial seguimento ás medidas de balizamento e sinalización 
previa das especies e exemplares protexidos se has houbese, ou das zonas ocupadas por 
especies exóticas invasoras, de maneira que posteriormente póidanse adoptar os procedementos 
e medidas destinadas a evitar a propagación de especies exóticas, enfermidades, e pragas. 

A vixilancia e control das medidas implantadas para a redución do impacto sobre a 
vexetación deben garantir polo menos os seguintes aspectos: 

− Minimizar a afección sobre a vexetación autóctona protexida. 

− Protección de exemplares singulares a conservar. 

− Control e se é posible erradicación de especies vexetais invasoras exóticas detectadas. 
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Para iso levaráse a cabo un control nos puntos de control establecidos, das medidas 
correctoras adoptadas para a  minimización do impacto sobre a vexetación.  

9.4.7. Vixilancia e control da fauna. 

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

9.4.8. Vixilancia e control da xestión dos residuos. 

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

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

9.5. Seguimento do Plan de Vixianza Ambiental 

O seguimento e control das indicacións e medidas protectoras e correctoras contidas no Plan 
de Vixianzan Ambiental efectuares mediante a seguinte tabla de control: 

Os niveis de intensidade defínense como: 

1 = Aceptable (Preséntanse síntomas da situación pero non acadan un nivel de intensidade 
que requira de medidas complementarias) 

2 = Moderada (Preséntanse síntomas da situación, esta require de medidas complementarias, 
pero no inmediatas) 

3 = Non aceptable (Preséntanse síntomas da situación e acadan un nivel de intensidade que 
require de medidas complementarias inmediatas) 
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Aspecto Situación a controlar Nivel de 
intensidade Método de control Nivel 

inadmisible Periodicidade Actuación complementaria aconsellable 

Emisión de pó e 
partículas á 
atmosfera 

- Durante a aplicación de 
enmendas e fertilizantes ou 
operacións de mantemento 
prodúcese pó que acada ás 
fincas lindeiras e as pistas 
limítrofe  
- Durante as operacións de 
execución do proxecto con 
maquinaria pesada 
prodúcese pó que acada ás 
fincas lindeiras e as pistas 
limítrofe  

1 

Observación visual 3 

Durante as 
operacións de 
execución e 
explotación do 
proxecto 

- Suspender as operacións ata que a humidade do 
solo sexa a correcta ou realizar regos no caso das 
operacións de mantemento. 
- Suspender as operacións ata que a velocidade do 
vento sexa a axeitada e non se produza deriva, en 
ambos casos. 

2 

3 

Ruído 

- Durante a execución dos 
traballos de execución do 
proxecto e mantemento dos 
pasteiros a maquinaria e os 
apeiros producen un ruído 
superior ao admisible 

1 

Sonómetro 3 

Durante as 
operacións de 
execución e 
explotación do 
proxecto 

- Suspender as operacións e trocar a maquinaria por 
unha que cumpra os requisitos de emisións 
acústicas. 
- Evitar traballar a horas nas que as molestias por 
ruído afecte a un maior número de persoas ou á 
fauna. 
- Vixilancia do cumprimento da normativa vixente 
en materia de ruído e ITV 

2 

3 

Contaminación das 
augas Fase de 
execución 

- Os acuíferos da contorna 
presentan compoñentes 
procedentes da parcela 

1 

Observación visual 3 
Durante as 
operacións de 
execución 

- Revisarase a maquinaria empregada antes da 
entrada na zona e durante as operacións para 
advertir a posible presenza de derrames de aceites, 
carburantes ou outros compostos contaminantes. 
En caso de advertir este feito contarase con 
recipientes homologados para o seu tratamento e 
con material absorbente en cantidade suficiente á 
maquinaria a empregar nas operacións. 
- Realizaranse as medidas que garantan a 
estabilización de xeito adecuado dos solos 
alterados polo tránsito da maquinaria, evitando a 
erosión e o posible arrastre de materiais coa auga 
de escorrenta, para o que se levarán acabo aportes 
de materiais inertes (áridos, gravas ou similares) 

2 

3 
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Aspecto Situación a controlar Nivel de 
intensidade Método de control Nivel 

inadmisible Periodicidade Actuación complementaria aconsellable 

nas zonas en que o tránsito da maquinaria poida 
ocasionar rodeiras de grandes dimensións. 
- Non se pode facer calquera tipo vertedura de 
residuos independentemente da súa natureza en 
toda a contorna de actuación, sendo o seu destino 
os xestores autorizados. 
- As actividades de mantemento de maquinaria 
empregada farase en lugares adaptados para tal fin. 
- Os posibles residuos perigosos e non perigosos 
xerados deberán estar debidamente identificados e 
almacenados de acordo coa lexislación vixente en 
materia de residuos. 

Contaminación das 
augas Fase de 
explotación 

- Os acuíferos da contorna 
presentan niveis de 
compoñentes procedentes 
da parcela que resultan 
superiores aos admisibles 
por seguridade 

1 

Análise qúímica 3 Anual 

- Substituír as datas de aplicación por aquelas nas 
que as condicións meteorolóxicas aseguren unha 
maior absorción dos aportes polas plantas e o solo. 
- Aumentar a zona de amortecemento establecida. 
- Non se pode facer calquera tipo vertedura de 
residuos independentemente da súa natureza en 
toda a contorna de actuación, sendo o seu destino 
os xestores autorizados. 
- As actividades de mantemento de maquinaria 
empregada farase en lugares adaptados para tal fin.  
- Os posibles residuos perigosos e non perigosos 
xerados deberán estar debidamente identificados e 
almacenados de acordo coa lexislación vixente en 
materia de residuos. 

2 

3 

Impactos sobre o 
solo 

- As actividades de 
execución do proxecto e de 
mantemento da parcela 
realízanse en épocas nas 
que a maquinaria afecta a 
estrutura do solo. 
- A maquinaria empregada 
pode ocasionar derrames de 

1 

Observación visual 3 

Durante as 
operacións de 
execución e 
explotación do 
proxecto 

- Suspender as operacións ata que as condicións 
sexan as axeitadas. 
- Revisarase a maquinaria empregada antes da 
entrada na zona e durante as operacións para 
advertir a posible presenza de derrames de aceites, 
carburantes ou outros compostos contaminantes. 
En caso de advertir este feito contarase con 
recipientes homologados para o seu tratamento e 

2 

3 
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Aspecto Situación a controlar Nivel de 
intensidade Método de control Nivel 

inadmisible Periodicidade Actuación complementaria aconsellable 

aceites, carburantes ou 
outros compostos 
contaminantes. 

con material absorbente en cantidade suficiente á 
maquinaria a empregar nas operacións.  
- Realizaranse as medidas que garantan a 
estabilización de xeito adecuado dos solos 
alterados polo tránsito da maquinaria, evitando a 
erosión e o posible arrastre de materiais coa auga 
de escorrenta, para o que se levarán acabo aportes 
de materiais inertes (áridos, gravas ou similares) 
nas zonas en que o tránsito da maquinaria poida 
ocasionar rodeiras de grandes dimensións Evitarase 
a inversión de horizontes e o movemento de terras. 
- Non se pode facer calquera tipo vertedura de 
residuos independentemente da súa natureza en 
toda a contorna de actuación, sendo o seu destino 
os xestores autorizados. 
- As actividades de mantemento de maquinaria 
empregada farase en lugares adaptados para tal fin. 
- Os posibles residuos perigosos e non perigosos 
xerados deberán estar debidamente identificados e 
almacenados de acordo coa lexislación vixente en 
materia de residuos. 

Impactos sobre a 
vexetación 
instalada 

A cuberta vexetal presenta 
deficiencias na súa 
implantación deixando 
superficies ao descuberto e 
provocando problemas de 
erosión 

1 

Observación visual 2 Anual 

No caso de implantación de pasteiro: 
- Aumentar as doses de sementeira. 
- Aumentar os aportes nutricionais de acordo coas 
necesidades específicas do solo e mellorar a súa 
estrutura. 
- Substituír as especies implantadas por outras máis 
axeitadas. 
No caso de primeiras forestacións: reposición de 
marras 

2 

3 

Impactos sobre a 
vexetación e o solo 

O estacionamento da 
maquinaria o os apeiros 
realizase sobre a vexetación 
natural fora da zona de 

1 Indicacións do 
director de obra ou 
asimilado 

3 

Durante as 
operacións de 
execución e 
explotación do 

- Retirada da maquinaria e apeiros que se atopan 
sobre a vexetación natural fora da superficie de 
actuación 

2 

3 
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Aspecto Situación a controlar Nivel de 
intensidade Método de control Nivel 

inadmisible Periodicidade Actuación complementaria aconsellable 

actuación proxecto 

Impacto sobre o 
patrimonio  

A realización de operacións 
de implantación da cuberta 
vexetal pode xerar 
afeccións significativas 
sobre os posibles elementos 
patrimoniais presentes na 
contorna 

1 Seguimento 
arqueolóxico 
durante as 
operaciónspor parte 
de persoal 
especializado  

3 

Previo e durante 
as operacións de 
execución do 
proxecto 

- Delimitación de zonas susceptibles de impacto  
- Control por parte de persoal especializado 

2 

3 

Aparición de 
especies vinculadas 
a un hábitat a 
conservar 

Durante as operacións 
detéctase a presenza de 
especies ou ecosistemas 
obxecto de conservación 

1 

Observación visual 3 
Durante as 
operacións de 
execución 

-Paralización inmediata das actuacións 
programadas  
- Delimitación de zonas con presenza de especies 
ou ecosistemas  
- Aviso ao Servizo de Conservación da Natureza de 
Lugo 
- Control por parte de persoal especializado 

2 

3 

Abandono da 
actividade agraria 
nas UA con 
implantación de 
pasteiro 

Cese da actividade agraria 
por parte do promotor 

1 

Observación visual 3 Anual 

- Permitirase unha colonización progresiva da área 
polas especies arbóreas tal e como se produciu en 
épocas pasadas. 
- Realizarase un control do mato en previsión de 
evitar incendios con rozas periódicas e con 
intervalos de roza de 5 ans como mínimo, 
respectando o arborado autóctono que xurda de 
xeito espontáneo. 
- En caso de realizar unha repoboación levarase a 
cabo empregando unicamente especies de 
frondosas de ecotipos locais e non poderán ser 
empregadas especies de crecemento rápido. 

2 

3 
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9.6. Implantación e seguimento do plan de vixilancia ambiental. 

O promotor, neste caso a comunidade veciñal propietaria do MVMC De Santa Mariña, 
designará un técnico facultativo competente como responsable do cumprimento do plan de 
vixilancia e seguimento ambiental, o cal encargarase de garantir a implantación e aplicación do 
plan de vixilancia ambiental establecido documentando os controles feitos ao longo da 
execución. 

 

Lugo, Novembro de 2020 
O Enxeñeiro de Montes  
 
 
 
Asdo.: Rafael Altamirano Cabeza 
Colexiado nº 2104 

 
 
O Enxeñeiro Técnico Forestal  
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESE  

10.1. Descrición do proxecto. 

10.2. Obxectivos do Proxecto de Ordenación. 

O Proxecto de Ordenación Forestal do MVMC De Santa Mariña é unha planificación a longo 
prazo das actuacións que se estiman necesarias para o cumprimento dos obxectivos nel 
establecidos, basicamente relacionados coa produción sostible de madeiras, a protección física e 
biolóxica, a compatibilidade con outros usos do monte (gandeiro, cinexético, usos tradicionais, 
etc.).  

Polo tanto, o obxectivo final do Proxecto de Ordenación é revalorizar o monte aumentando os 
seus usos, cumprindo cos obxectivos básicos da ordenación forestal, como a persistencia e 
estabilidade das masas, o rendimento sostido e máximo das utilidades do monte e o incremento 
da superficie forestal arborada. 

Dentro do obxectivo de máximo das utilidades do monte preténdese incrementar a superficie 
pastable debido ao incremento do uso gandeiro e ás necesidades de pasto por parte da 
Comunidade Veciñal propietaria do monte mediante a implantación de novos pasteiros, e 
incrementar a superficie forestal arborada coa primeira forestación de varias mouteiras rasas con 
especies arbóreas como Eucalyptus nitens e Castanea sativa, todo nunha superficie superior ás 10 
ha. 

Con isto preténdese ademais de ter un uso de produción madeireira, outros obxectivos como a 
protección do monte, fomentar os usos tradicionais (cogomelos, castañas, outros froitos, leñas, 
etc.), fomentar a caza (con todos os beneficios que para a socioeconomía isto comporta); 
mellorar o sistema do monte na defensa fronte aos incendios forestais; optimizar a función de 
sumidoiro de CO2 do monte; etc. 

A execución do proxecto pode contribuír a medio e longo prazo á mellora do medio rural para 
que aproveite as potencialidades do monte e atope unha saída viable para sua poboación.  

As superficies onde se van a facer os traballos de implantación de pasteiro e de primeira 
forestación están definidas e cartografiadas como "Unidades de Actuación" no Proxecto de 
Ordenación. 

O monte atopase incluído dentro da "Reserva da Biosfera Terras do Miño". 

Por outra banda, considérase que as actuacións descritas neste documento propician un 
enriquecemento da actividade socioeconómica da contorna rural, e son acordes aos obxectivos de 
conservación da Reserva da Biosfera Terras do Miño.  
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10.3. Estudo de alternativas 

Implantación de pasteiro:  

De entre as alternativas de actuación contempladas elixiuse a proposta de transformación de 
superficie forestal a agrícola mediante a implantación dun pasteiro nas unidades de actuación 
contempladas porque: 

- Dende un punto de vista ambiental: considérase que dada as características fisiográficas 
da zona non se producirán fenómenos erosivos, non se afecta a ningún curso fluvial, árbores 
senlleiros, hábitats naturais de interese comunitario ou prioritarios, especies protexidas tanto 
vexetais o animais, a elementos do patrimonio cultural nin a ningún trazado do Camiño de 
Santiago. Non se causa efectos visuais ou paisaxísticos adversos de importancia e queda 
perfectamente integrada no restante mosaico agroforestal da contorna cunha fragmentación en 
teselas do territorio en parcelas forestais e agrogandeiras. 

- Dende un punto de vista económico: acada uns resultados de produción de pasto acordes 
ás necesidades da explotación gandeira do monte á que se pretende dar servizo permitindo un 
aproveitamento e mantemento mecanizado dos mesmos, conseguíndose deste xeito un 
rendemento óptimo dende o punto de vista do fin que se persegue, o aumento da superficie 
pastable e un rendemento óptimo na explotación da parcela transformada para a comunidade 
veciñal propietaria do monte. 

 

Primeiras forestacións:  

De entre as alternativas de actuación contempladas elixiuse a execución da primeira 
forestación nas unidades de actuación propostas no plan de melloras do proxecto de ordenación 
debido a:  

- Dende un punto de vista ambiental: a instalación dunha cuberta arbórea contribúe a 
minimizar o quecemento global e local da atmosfera a escala proporcional, refrixera o ambiente 
o que favorece a presenza de fauna no monte, capturan e filtran axentes contaminantes 
atmosféricos, contribuíndo a ter un aire mais saudable, mellorando a infiltración e calidade das 
augas, redúcese a escorrentía mellorando o réxime hídrico e creándose refuxios para a fauna. 
Non se producen danos sobre especies protexidas nin sobre hábitats naturais de interes 
comunitario nin prioritarios ou árbores senlleiros e non existe impacto negativo sobre elementos 
do patrimonio cultural nin a paisaxe xa que as unidades de actuación a forestar se integran 
perfectamente no restante mosaico agroforestal. 

- Dende un punto de vista socioeconómico: mellórase  a capacidade produtiva do monte, co 
conseguinte incremento de rendas para a comunidade veciñal propietaria, mellórase a súa 
multifuncionalidade coa introdución de novas producións como madeira para desintegración co 
eucalipto e madeira de alta calidade e produción complementaria de froito co castiñeiro, demais 
mellórase a economía da zona, posto que xera traballo directo no momentos das actuacións, e 
indirecto aumentando a posibilidade de aproveitamento cinexético, recreativo e social do monte 
coa consecuente diminución do risco de abandono do medio rural. 
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10.4. Inventario ambiental  

Descrición do medio onde se ubica o proxecto: 

10.4.1. Climatoloxía 

Obsérvase un réxime de temperatura suave aínda que cun contraste térmico entre o verán e o 
resto de meses máis acentuado que en zonas costeiras. Nos meses de verán alcánzanse unhas 
temperaturas relativamente elevadas, mentres que as de inverno son frescas pero non 
excesivamente baixas. a temp. media das mínimas mensuais non alcanza valores negativos en 
ningún mes, resultando como meses máis fríos os de xaneiro, febreiro e decembro. 

O período medio libre de xeadas (temp. media das mínimas absolutas <0º C) é de seis meses e 
abarca desde maio a outubro inclusive.  

A precipitación anual acumulada é de 933 mm. No outono e inverno rexístranse as 
precipitacións máis importantes, sendo mínimas nos meses de xullo e agosto.  

Os valores de dispoñibilidade hídrica mostran unha certa regularidade ao longo do ano 
excepto nos meses de xullo, agosto, setembro e outubro onde existe un déficit precipitacional, 
comezando a recuperarse en novembro.  

Considérase para esta zona que existe un período seco ou seca desde finais do mes de xuño 
ata o inicio do mes setembro. 

Segundo Allúe dedúcese que estamos dentro do tipo fitoclimático Nemoral, sendo a súa 
Subrexión Fitoclimática IV(VI) Mediterránea subhúmeda de tendencia centroeuropea. 

10.4.2. Edafoloxía 

Do estudo xeolóxico do monte despréndese que os solos presentes no monte desenvolvéronse 
sobre lousas, rochas graníticas e sedimentos fundamentalmente. Na zona atopamos en xeral solos 
ben drenados, con moi distinto grao de desenvolvemento, derivados de rocas ácedas, con elevada 
permeabilidade e boa aireación que xeralmente non presentan fenómenos de enchoupamentos 
temporais. En xeral, a profundidade media dos solos da zona é de 0-50 cm en ladeira e 50-100 en 
vagoadas. 

10.4.3. Hidrografía 

Os regos de Costa Villares e de Portosamallos que nacen na zona norte do monte, son 
tributarios do Río Mandeo. Este río pertence a conca hidrográfica do Río Mandeo na 
demarcación hidrográfica Galicia Costa. 

Os regatos da Vixía, do Roxedoiro e de Sanguñedo son tributarios do Río Boedo, pertencente 
a conca do Río MIño na demarcación hidrográfica Miño-Sil. 

As unidades de actuación (UA) 004, 066, 147, 148, 152 e 293 obxecto de primeira forestación 
atópanse parcialmente afectadas polas zonas de servidume ou de policía dos regatos da Vixía e 
do Roxedoiro. Nas áreas afectadas pola zona de servidume non se actuará. 
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10.4.4. Calidade do aire 

En xeral e cos valores obtidos da Rede Galega do Aire, cuxa estación máis próxima é a 
estación de Lugo-Fingoi a calidade do aire é boa. 

10.4.5. Rede Natura 2000 e Hábitats. 

O MVMC de Santa Mariña non se atopa incluído en ningún espazo natural protexido nin da 
Rede Galega nin da Rede Natura 2000. No entanto, o monte figura incluído dentro da Reserva da 
Biosfera Terras do Miño. 

Na área das unidades de actuación obxecto de avaliación ambiental do MVMC De Santa 
Mariña, segundo a cartografía de referencia non existe presenza de hábitats de interese 
comunitario nin prioritarios. 

Todo o monte atópase incluído na Reserva da "Biosfera Terras do Miño". 

10.4.6. Vexetación 

A vexetación actual da zonaestá formada, na súa maior parte, por masas forestais procedentes 
de plantación de Pinus radiata, Pinus pinaster, Pinus sylvestris e Eucalyptus nitens de varias 
idades en zonas de ladeira e cumio; pequenas masas naturais de Quercus robur e Betula 
celtiberica en vagoadas e proximidades de regatos; formacións de matogueiras tipo brezais, 
carqueixais, folgueiras, silveiros, xesteiras e piornedos.  

10.4.7. Fauna 

A fauna principal presente no ámbito de traballo son as especies cinexéticas comúns. 

Nas unidades de actuación (UA) obxecto de avaliación non existe presenza de especies 
ameazadas incluídas en Planes de Recuperación ou Conservación. 

Aínda que na parte norte do MVMC De Santa Mariña cartografiouse unha zon afectada por 
unha Área prioritaria de protección da avifauna. Non suporá ningunha limitación as unidades de 
actuación avaliadas.  

10.4.8. Paisaxe 

A paisaxe que podemos ver no MVMC De Santa Mariña é unha ampla superficie de 
plantacións forestais de piñeiro nas zonas de ladeira e cumio que bordean os límites da parroquia 
e un mosaico agro-forestal formado por pasteiros comunais e particulares intercalados con 
pequenas plantacións de piñeiro e eucalipto e bosquetes naturais de frondosas na contorna dos 
núcleos poboacionais, estando este punto máis desenvolvido no Anexo de Estudo de Impacto e 
Integración Paisaxística. 

10.4.9. Patrimonio Cultural 

No MVMC De Santa Mariña atopamos varios elementos do patrimonio cultural. 

Estes elementos non afectan as unidades de actuación nas que planificouse a implantación de 
pasteiro. 
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A unidade de actuación UA 207 na que planificouse unha primeira forestación estase afectada 
parcialmente pola contorna de protección do elemento do patrimonio arqueolóxico Túmulo da 
Serra de Montouto. 

10.4.10. Socioeconomía 

Guitiriz ten unha poboación total de 5.484 habitantes en 2.019 segundo os datos do IGE, o 
que representa un 1,66% do total da poboación da provincia de Lugo e o 0,20% dos habitantes 
totais de Galicia. 

O concello de Guitiriz está formado por 18 parroquias,o que nos dá unha media de 304,67 
hab/parroquia, cifra moderada se a comparamos con outros concellos. 

A superficie de Guitiriz é de 293,97 km2, o que supón o 0,99% do total da superficie galega e 
o 2,98% da provincia de Lugo e súa densidade poboacional é de 18,65 hab/km2, media que está 
moi por baixo da da provincia (33,62hab/km2) e da comunidade (92,18 hab/km2). 

A poboación en Guitiriz, ao igual que na maioría dos municipios galegos decrece e débese, en 
parte, ao importante descenso da natalidade e por outro lado a emigración cara grandes núcleos 
urbanos. 

Debido ao clima e á peculiar configuración do terreo da zona, o sector forestal, xunto co 
sector agrogandeiro deberían ser o motor da economía do concello, pero ao igual que o sector 
agrogandeiro, este tamén está infrautilizado. 

10.5. Identificación de accións do proxecto susceptibles de producir impactos.  

Procedeuse a identificación dos impactos susceptibles de ser provocados polas actuacións a 
avaliar en cada unha das súas fases, obténdose as seguintes táboas resumo: 

Implantación de pasteiro:  

Impactos Negativos 

Fase 
Impacto 

Mínimo 

Impacto 

Compatible 

Impacto 

Moderado 

Impacto 

Severo 

Impacto 

Crítico 
TOTAL 

Fase I. Formulación 1 0 0 0 0 1 

Fase II. Execución 3 8 29 8 0 48 

Fase III. Explotación 0 1 8 4 0 13 

TOTAL 4 9 37 12 0 81 

Impactos Positivos 

Fase Impacto Mínimo Impacto Lixeiro Impacto Moderado 
Impacto 

Notable 
TOTAL 

Fase I. Formulación 0 0 6 9 15 

Fase II. Execución 0 0 12 0 12 

Fase III. Explotación 0 0 3 0 3 

TOTAL 0 0 21 9 30 
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Primeiras forestacións:  

Impactos Negativos 

Fase 
Impacto 

Mínimo 

Impacto 

Compatible 

Impacto 

Moderado 

Impacto 

Severo 

Impacto 

Crítico 
TOTAL 

Fase I. Formulación 1 0 0 0 0 1 

Fase II. Execución 10 15 40 8 0 73 

Fase III. Explotación 5 2 0 0 0 7 

TOTAL 16 17 40 8 0 81 

Impactos Positivos 

Fase Impacto Mínimo Impacto Lixeiro Impacto Moderado 
Impacto 

Notable 
TOTAL 

Fase I. Formulación 0 0 6 9 15 

Fase II. Execución 0 0 27 12 39 

Fase III. Explotación 0 0 12 3 15 

TOTAL 0 0 45 24 69 

Tanto para as actuacións de implantación de pasteiro como para as de primeira forestación, os 
impactos negativos severos prodúcense na fase de execución do proxecto nas accións máis 
mecanizadas, se ben, aplicando as medidas previstas no proxecto estas actuacións pódense levar 
a cabo. 

10.6. Medidas preventivas, correctoras e compensatorias.  

Para minimizar o impacto ambiental producido polos traballos de repoboación aplicaranse 
dous tipos de medidas:  

− Medidas preventivas ou protectoras: Realízanse coa finalidade de evitar ou reducir o 
impacto antes de que se produza. 

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

Entre as medidas que se propón están as seguintes: 

− Na Fase I (Formulación), non é preciso implantar medidas correctoras xa que os impactos 
ocasionados son maiormente positivos. 

− Na Fase II (Execución) é onde se producen os impactos máis significativos. Para 
minimizar os impactos nesta fase, antes do inicio dos traballos procederase ao balizamento 
e sinalización da área de actuación, de modo que nin o persoal, nin os vehículos ou 
maquinaria afecten as zonas restrinxidas do ámbito de actuación (fontes e cauces, áreas de 
cautela de elementos patrimoniais, etc). Ademais as instalacións provisionais ubicaránse 
fora das zonas restrinxidas. 

− A maquinaria cumprirá coa normativa de emisións de ruído e gases que lle resulte de 
aplicación, debendo dispoñer de documentación acreditativa ao respecto. Dita maquinaria 
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actuará na zona no restrinxida para ela, é prohibiranse os traballos nocturnos é no período 
de cría e nidificación da fauna de interese. 

− O tratamento da vexetación levaránse a cabo de forma selectiva, preferentemente de forma 
manual ou de xeito puntual si é mecanizada, e sempre seguindo un criterio 
conservacionista, é dicir minimizando a eliminación da vexetación. 

− Os exemplares pertencentes a especies protexidas ou de especial interese que deban ser 
conservados, serán localizados e balizados antes do comezo dos traballos, e no seu caso 
adoptaranse medidas de protección de ditos exemplares (jalonamento, valado perimetral, 
manto de protección, etc.) 

− Como criterio xeral, tentarase minimizar o impacto sobre a xeomorfoloxía da zona do 
proxecto, adaptándose o movemento de terras a orografía existente para evitar a xeración 
de terras sobrantes. No caso de xeralos e ter que depositalos terase especial coidado de 
non afectar aos hábitats existentes, e non se poderán utilizar para este fin as zonas de 
servidume dos cursos fluviais, as zonas de pendente próximas a estes, nin as que interfiran 
na rede natural de drenaxe. Nos períodos de seca, procederase á humectación das zonas 
onde se estean a realizar escavacións ou movementos de terras. 

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

− Na fase de explotación non se producen impactos críticos, se ben, a hora de facer as 
actuacións de mantemento da repoboación terase en conta todas as medidas referidas na 
fase anterior. 

10.7. Plan de vixilancia ambiental  

O plan de vixilancia e control ambiental da obra ten os seguintes obxectivos específicos: 

− Garantir que os traballos planificados obxecto de avaliación ambiental se axusten ao 
condicionado no presente estudo, así como o cumprimento das medidas preventivas, 
protectoras e correctoras establecidas no mesmo. 

− Garantir que as obras correspóndense coas definidas no plan de mellora do Proxecto de 
Ordenación, avaliándose no seu caso as posibles implicacións ambientais de calquera tipo 
de modificado posterior do mesmo. 

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

− Controlar os impactos negativos que non se tiveran en conta neste estudo, e que se 
detecten ao longo da execución dos traballos. 

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

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

− Paralización temporal da acción que xera o efecto impactante. 

− Supervisión da correcta aplicación das medidas preventivas e  correctoras definidas neste 
estudo ante esta acción. 

− Corrección das deficiencias detectadas na aplicación das medidas preventivas e 
correctoras previstas. 

− Definición e aplicación, se é o caso, de medidas preventivas e/ou correctoras 
complementarias. 

− Levantamento da paralización temporal da acción causante do efecto impactante. 

− Medición extraordinaria do indicador para comprobar a diminución do seu valor por 
debaixo do limiar de alerta. 

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

10.8. Conclusións  

Como pode constatarse nos apartados anteriores, as actuacións de implantación de pasteiro e 
de primeira forestación previstas no plan de mellora do Proxecto de Ordenación do MVMC De 
Santa Mariña suporán unha serie de efectos sobre o medio. 

Estes efectos, unha vez identificados e tras a avaliación dos impactos previsibles durante as 
tres fases de formulación, execución e explotación suporán aplicar as medidas de 
sustentabilidade e mitigación de impactos propostas no mesmo e o Plan de Vixilancia que vele 
polo cumprimento destas medidas. Cabe concluír que as actuacións obxecto de avaluación 
ambiental de dito proxecto resultan COMPATIBLES coa conservación do medio ambiente, os 
recursos naturais e culturais do ámbito da Reserva da Biosfera Terras do Miño no que se 
desenvolve, sendo executado nos termos de sustentabilidade proposta neste estudo de avaliación 
ambiental. 

Ademais favorécese o desenvolvemento socio-económico da poboación local fomentando o 
aproveitamento sostible dos recursos do monte, consonte a Liña "C", Medida "C2" do Plan de 
Acción da Reserva da Biosfera Terras do Miño. 

Lugo, Novembro de 2020 
O Enxeñeiro de Montes  
 
 
Asdo.: Rafael Altamirano Cabeza 
Colexiado nº 2104 

O Enxeñeiro Técnico Forestal  

 
Asdo.: José Manuel Fuentes Díaz 
Colexiado nº 975 COETFG 
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11. ANEXO I. CARTOGRAFÍA.

11.1. Situación. 

11.2. Localización das Unidades de Actuación 

11.3. Valores naturais que supoñen limitacións 

11.3.1. Hidrografía 

11.3.2. Valores naturais e de patrimonio cultural 

12. ANEXO II. ESTUDO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN
PAISAXÍSTICA.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: CARTOGRAFÍA. 
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Actuación:

1ª Forestación con Castanea sativa

1ª Forestación con Eucalyptus nitens

Implantación de pastizal

MVMC De Santa Mariña

ESTUDO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ORDINARIA DAS ACTUACIÓNS
 DE IMPLANTACIÓN DE PASTEIRO E PRIMEIRA FORESTACIÓN DO PROXECTO

 DE ORDENACIÓN FORESTAL DO MVMC DE SANTA MARIÑASISTEMA DE PROYECCIÓN
Datum ETRS89. Proyección UTM. Zona N Huso 29.

LOCALIZACIÓN: GUITIRIZ, LUGO..
PERTENZA: SANTA MARIÑA DE LAGOSTELLE

0 210 420 630 840105
Meters¹ DATA: 2020.  ESCALA 1:10.000

PLANO 2: LOCALIZACIÓN DAS UNIDADES DE ACTUACIÓN (UA)
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PLANO 3.1.: VALORES NATURAIS: HIDROLOXÍA
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PLANO 3.2.: VALORES NAURAIS E DE PATRIMONIO CULTURAL

Contorna protección sen arborado elemento patrimonio

Unidades de actuación (UA)
Actuación:

1ª Forestación con Castanea sativa

1ª Forestación con Eucalyptus nitens

Implantación de pastizal

Reserva da Biosfera Terras do Miño

UA: unidade de actuación

Elementos patrimonio cultural
!> Arqueolóxico

!> Arquitectura relixiosa

!> Etnográfico

Limitacion por patrimonio cultural
Contorna de protección elemento patrimonio (PXOM)

Contorna protección subsidiario elem patrimonio

Limitacion por espazo natural protexido
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