
PROPOSTAS DE MELLORA E SUXESTIÓNS DE POR CHANTADA-
CUP AO ANTEXPROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE

APROBAN AS DIRECTRICES DE PAISAXE DA GALIZA.  

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, en representación do grupo

municipal  Por  Chantada-CUP,  apresentamos,  en  tempo  e  forma,  á  Consellería  de

Medio  Ambiente,  Territorio  e  Vivenda  o  seguinte  documento  para  que  se  tramite

conforme mellor proceda en direito e desenvolvido por un grupo de traballo de Medio

Rural, dependente da nosa Comisión Política.

O documento en cuestión a mellorar, intitulado Proxecto de decreto polo que se

aproban as  directrices  de  paisaxe  de  Galicia,  atópase  en  prazo  para  suxestións  de

mellora, entre os días 03/10/2019 - 03/12/2019.

1.- Directrices de paisaxe da Galiza: algunhas consideracións á partida.

Protexer a paisaxe galega parece unha obviedade. Máis estamos vendo como se

destruíu  e  se  destrúe.  Debemos,  portanto,  falar  de  colapso  territorial,  a  pesar  da

reiteración de instrumentos e marcos de teórica ordenación. Un compromiso efectivo

debe analizar con concreción como é que se dá o acaparamento de terras ou como a

simplificación  do  sistema  agrario  e  territorial  tradicional  trae  consigo  o  devandito

colapso1.

1 CONSTENLA VEGA, Xosé (2018);  O colapso territorial en Galiza. Unha lectura dende o espazo
da construción social do país. Vigo: Galaxia, pp. 77-149.
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Amais,  fronte  ao  paradigma  da  multifuncionalidade,  da  soberanía  e  do

decrescimento2 o que impera na paisaxe galega actual é o monocultivo de eucalipto e

millo, parques eólicos en zonas protexidas, explotacións mineiras diversas, redes de alta

tensión,  destrución do patrimonio  impune  e  un  cada  vez  maior  e  máis  preocupante

acaparamento  de  terras3.  En  síntese,  a  destrución  criativa  do  espazo  e  do  tempo

favorecendo as diverxencias e desequilibrios territoriais.

Desta arte, parece que toda esta constelación de normas, que engloba desde a

normativa en materia de ordenación do territorio (as DOT), urbanismo (PXOM e outros

instrumentos), conservación da natureza (LIC, Rede Natura, Reserva de biosfera, BIC

Ribeira Sacra...), patrimonio cultural (BIC San Salvador de Asma degradado con total

impunidade, xunto a Castro Candaz, as mámoas do Monte de Cabeza do Faro, camiño

enlousado de Belesar etc.), protección do dominio público e tutti quanti que a maioría

das  persoas  residentes  no territorio  nen coñecen,  nen entenden,  nen teñen asumidos

porque tampouco tiveron canles axeitadas de participación nen máis información que a

propaganda dos medios de desinformación subvencionados. 

Uns instrumentos, que como o simulacro do mito fixo fruxe: o minotauro. Un

monstro  hetero-normativo  que  autorreproduce  a  nova  dominación  ultraliberal  que

finxindo protexer destrúe: as normas fanse de costas a nós, os indíxenas, e non nos son

comprensíbeis,  mais  aféctannos  só  a  nós  e  non  lle  afectan  ás  empresas  eléctricas,

mineiras,  forestais  que  pretenden  implantarse  en  calquera  sitio.  Tivo  que  ser  a

Plataforma Salvemos o Iribio e non a neglixente Xunta da Galiza a que protexese un

territorio en teórica zona de protección, tamén na Reserva de biosfera de Ribeira Sacra,

Xeoparque do Courel e serra do Iribio (agora ampliada a bacía do Bibei). 

Medo nos dá ler cousas como «unha paisaxe libre de elementos que se atopen en

situación  de  abandono  e  deterioro,  tanto  construcións  de  todo  tipo,  como  aldeas,

viñedos, infraestruturas ou calquera outro que non se atope en condicións adecuadas»,

2 CARREIRA PÉREZ, Xoán Carlos e Emilio V. Carral Vilariño (2014): O pequeno é grande. A 
agricultura familiar como alternativa: o caso galego. Compostela: Através editora. 

3 CARREIRA PÉREZ, Xoán Carlos (2019): “Propiedade da terra e soberanía alimentaria” in Finanzas,
enerxía, terra, coidados, datos: Privados? Sociais? A economía no século XXI, Compostela: AGEE-
Lidia Senra Rodríguez, pp. 37-57. Dispoñíbel en 
https://lidiasenra.gal/wp-content/uploads/2019/05/libro-economia-web.pdf  (última consulta 
26/11/2019).
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porque atendendo ao longo historial de xestión dos sucesivos gobernos pode ser unha

porta de acceso á expropriación e poxa do rural galego.

Foi Gabriel  García Márquez, segundo nos contaba Ramón Chao, quen dixera

que o  realismo máxico nacera na Galiza, concretamente da fina pluma de Cunqueiro.

Itamar  Even-Zohar  afirmou,  por  seu  lado,  que  nunca  tiña  visto  un  territorio  onde

existiran  tantas  disposicións  legais  para  protexer  unha lingua canto  na Galiza,  mais

tampouco  rexistrara  unha  antitética  e  paradoxal  vontade  de  aniquilación  da  lingua

propria. Este é o simulacrum, finxir protexer xerando realmente o que un ultraliberal da

Escola de Viena, Joseph Shumpeter, chamaba destrución criativa. 

2.- Anexo I.. Obxectivos de calidade paisaxística para cada unidade de paisaxe.

En 1.5.5. OCP para Ribeiras encaixadas do Miño e do Sil deberíase ampliar ás

do Bibei, explicitamente xa que non sempre se inclúe este dominio a pesar de oferecer

unha  solución  de  continuidade  en  diversos  planos,  xa  non  apenas  paisaxísticos

(Consellor regulador RS, BIC Ribeira Sacra, Reserva de Biosfera Ribeira Sacra etc.).

En  8B_1  a  xestión  dos  viñedos  respeitando  os  valores  naturais,  estéticos,

produtivos e patrimoniais asociados a este tipo de paisaxe co fin de darlle continuidade

á  tradición  histórica  de  cada  unha  das  áreas  vitivinícolas  exixe  unha  mudanza  do

paradigma  crecente  de  desigualdade  e  acaparamento  de  terras:  canto  os  viñedos

históricos fican en situación de abandono e se perde SAU avanzan macroplantacións

como en Pantón en zonas onde o viñedo nunca existiu. 

En 3A_3 mpm se prohibe  o  eucalipto,  que  si  recollen  instrumentos  como o

PXOM de Sober. No conxunto da Ribeira Sacra e da Reserva de Biosfera Ribeira Sacra

deben suprimirse as plantacións  actuais  de especies  pirófitas  como o eucalipto  ou a

paulonia, ao tempo que se deben limitar severamente as de piñeiro (Pinus pinaster) co

gallo de evitar a continua perda de SAU e favorecer as especies autóctonas (carballos,

castiñeiros, cerdeiras etc.) que secuestran maiores cantidades de CO2, para alén doutras

repercusións positivas no ecosistema e no medio ambiente. 

Así pois, en 3A_3_1 debería suprimirse igualmente a posibilidade de especies

alóctonas e definir as especies (autóctones) que se van favorecer.
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En  1B_3_1  deben  engadirse,  como  elementos  construídos  tradicionais  que

conforman parte da cultura fluvial presas, muíños e pasares.

De por parte,  fanse continuadas  referencias  aos PXOM, mas os instrumentos

urbanísticos  na  maioría  dos  concellos,  ou  ben non existen,  ou  son moi  antigos  ou,

directamente, contradín na praxe cando non na letra a maioría das disposicións que lle

din respeito. A Xunta da Galiza debería estudar mecanismos de adaptación mediante

MP dos diferentes PXOM, estabelecendo períodos prudentes de transición. 

3.- Anexo II. Medidas e accións específicas para acadar os obxectivos de calidade e

de recuperación para os ámbitos de especial atención paisaxística. 

Neste caso, os obxectivos de calidade paisaxística definidos para estes ámbitos

semellan  só  boas  intencións.  Repárese  se  non  en  que  as  instalacións  enerxéticas,

explotacións extractivas e plantacións  forestais  con especies alóctonas deberían estar

prohibidas para a maior parte do territorio da Galiza.

As  medidas  e  accións  propostas  para  os  ámbitos  de  especial  atención

paisaxística  parécennos  moi insuficientes  e  unha panoplia  e  fórmulas  e  documentos

burocráticos non oculta a falta de regulación e investimentos efectivos na maior parte do

territorio e, nomeadamente, no interior galego.  Noutros casos, formúlanse accións que

xa están vixentes fai anos e que non demostraron a súa eficacia. Como se por insistir

nos erros estes fosen solventarse.

4.- Anexo III. Indicadores de calidade paisaxística.

Non se atopa nestes indicadores ningún relativo á actividade mineira, eólica e

enerxéticas  en  xeral.  Isto  debe,  evidentemente,  corrixirse  ou,  pola  vía  dos  feitos,

confirmar o simulacro enunciado na aliña 0 deste documento.
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5.- Anexo IV. Normas e recomendacións.

Marcamos en grosa as nosas achegas:

4.2 Directrices Xerais

4.2.1 Directrices para o planeamento urbanístico

4.2.2 Directrices para instrumentos de ordenación ou xestión do territorio

DX  14.b)  (R)  Estes  instrumentos  evitarán  a  regresión  dos  bosques  de  frondosas

autóctonas e procurarán a súa expansión, favorecendo a súa conservación, mellora e

repoboación.  Estableceranse  as  medidas  necesarias  para  incrementar  a  superficie

ocupada por frondosas caducifolias,  destinada á conservación da natureza e a outros

servizos ambientais como a súa xestión activa e produtiva.

Substituír ( R) por (N). As fragas de frondosas non só non deben sofrer regresión,

mais tamén as diferentes AAPP deberán promover activamente a súa extensión

potenciando as devesas, os soutos e, en zonas como Chantada, o cultivo da cireixa

cunha IXP específica. 

DX 14.  c)  (N) Nas grandes áreas  paisaxísticas  do interior galego  (Serras  Orientais,

Serras  Surorientais,  Ribeiras  Encaixadas  do Miño e  do Sil,  Chairas,  Fosas  e  Serras

Ourensás, Chairas e Fosas Luguesas e Galicia Central), o Plan forestal de Galicia e os

plans  de  ordenación  de  recursos  forestais  deberán  incluír  un  estudo  da  paisaxe  e

establecer  as  medidas  necesarias  para  asegurar  a  integración  paisaxística  das  novas

repoboacións forestais,  especialmente en terreos dedicados previamente a outros usos

ou outras especies forestais, e tendo en conta os usos preexistentes e os circundantes. O

Plan forestal e/ou os plans de ordenación de recursos forestais definirán os restantes

instrumentos  de  ordenación  nos  que  sexa  necesario  o  estudo  da  paisaxe  e  a

incorporación de medidas de integración paisaxística, segundo, entre outros criterios, a

superficie á que afecten ou as especies utilizadas.
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Se  queremos  manter  as  paisaxes  será  mellor  non  introducir  «outras  especies

forestais»,  ao menos nas Ribeiras  encaixadas do Miño,  do Sil  e  do Bibei  e  nas

Serras Orientais, Surorientais e ourensás.

DX  14  e)  1.(N)  Establecerán  as  oportunas  limitacións  para  as  novas  repoboacións

forestais de eucalipto e para evitar a súa rexeneración espontánea.

Substituír por: prohibiranse as novas repobacións forestais de eucalipto.

DX  14  e)  2.  (R)  Promoverán  medidas  para  a  substitución  das  masas  de  eucalipto

existentes, despois do seu aproveitamento, polas especies máis axeitadas ás condicións

edafoclimáticas, priorizando o emprego de frondosas autóctonas.

4.2.3 Substituír ( R) por (N), tendo en conta ademais que estamos a falar das áreas

de especial interese paisaxístico.

DX14  e)  4.  (R)  Fomentarán,  conservarán  e  incentivarán  a  expansión  dos  bosques

autóctonos nestas áreas.

Substituír (R) por (N), tendo en conta ademais que estamos a falar das áreas de

especial interese paisaxístico.

DX 15 Plan sectorial de actividades extractivas de Galicia. 

Todo un oxímoro falar de actividades extractivas,  do tipo da minaría,  e

tentar o seu casamento coa paisaxe, recentemente a Plataforma Mina Touro – O

Pino  non  ten  demostrado  máis  unha  vez  este  extremo.  Unha  concepción

neocolonial ao servizo dos poderes novofeudais é incompatíbel co mantemento da

paisaxe en parámetros da Europa central (asentados nun forte ecoloxismo político

ausente do sistema de partidos do Reino de España). En calquera caso, habería que

falar  de  como minimizaar  os  impactos,  a  consideración  das  externalidades  e  a
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minimización da súa socialización (vertidos, destrución do territorio, a relación coa

pegada de carbono...). 

Non se pode estar na misa e repicando. Non se pode convocar aos alcaldes a

cimeiras sobre clima e enerxía e vir con estas, a non ser que non leran as directivas

europeas e os cenarios para os que camiñamos. Deben suprimirse palabras como

sustentabilidade e harmonización ou aproveitamento ordenado e sustentábel dos

recursos mineiros de maneira compatíbel coa protección do medio natural e co

patrimonio cultural. Isto é o mesmo que aquela pretensión, propria dos efluvios do

despotismo franquista, de vender a existencia dunha democracia orgánica. 

Afírmase  que  nas  áreas  de  especial  interese  paisaxístico  non  é  posíbel

compatibilizar  ese  interese  coas  actividades  mineiras,  cando,  aínda  hoxe,  é

rotundamente falso. O LIC Monte Faro ten eólicos, o Iribio através dos tribunais

conseguiu o que o Goberno e a Xunta non facían etc. De feito, o que fai a proposta

de Decreto é fundamentar a explotación en áreas de especial interese pola escaseza,

rareza ou interese socioeconómico, o que abre a porta á explotación mineira de

calquera cousa.

DX 16 Plan sectorial eólico de Galicia. 

O dito para o plan sectorial de actividades extractivas de Galiza vale para o

plan sectorial eólico, xa que dunha parte é necesaria a transición enerxética, mais a

Galiza e, nomeadamente o interior galego, somos algo máis que unha “reserva”

para fornecer ao resto da Península de recursos a custo 0 e asumindo todos os

impactos sen contraprestacións.

4.2.4 Directrices para a construcións en solo rústico.

En DX17.a.3 debe especificarse  que a excepción no viñedo se reserva ás

muras e bancais en zonas de viticultura heroica e nunca para construcións, a fin de

evitar as problemáticas de zonas como San Fiz (dito sexa de paso, caos tolerado,

amparado e promovido pola administración local e autonómica).
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En  DX17.b.3  nas  sebes  sempre  é  posíbel  usar  especies  autóctonas,

prohibindo as especies invasoras e as de tipo ornamental das zonas urbanizadas.

En DX17.c.4 a Xunta debe comezar por dar exemplo coas infrasestruturas

da rede defesa contra os incendios forestais e debe facelo através dun plano de

investimento  concreto  e  plurianual.  Analogamente,  debe  subvencionarse  a

adaptación  de  naves  de  medio  e  gran  tamaño en  solo  rústico  para  mellorar  a

integración cromática e textual mediante solucións de mantemento baixo. 

En  DX17.c.7  deben  contar  tamén  liñas  de  axuda,  en  todo  caso  non  é

congreguente que DX17.c.4 sexa (R) e DX17.c.7  (N).

4.2.5 Directrices para a actuacións e elementos da paisaxe.

4.2.4.2. Infraestruturas enerxéticas. 

É  rechamante  que  das  10  directrices  que  se  propoñen  para  este  tipo  de

infraestruturas, normas hai 2 e as outras 8 son recomendacións. Cos gandeiros e

outros  colectivos  non  se  dan  estas  “deferencias”.  Por  pór  un  exemplo,  é

incomprensíbel que sexa unha recomendación e non unha norma o h) 

(R)  Evitarase  que  o  trazado  das  liñas  atravese  masas  de  vexetación  autóctona  de

interese, especialmente se se atopan dentro de áreas de especial interese paisaxístico.

Recentemente,  devesas  de  alto  valor  paisaxístico  e  ecolóxico  foron

impunemente arrasadas por Naturgy nas parroquias de San Fiz de Asma ou de

Sabadelle. Todas as (R) deberían pasar a (N).

4.2.4.3. Parques eólicos.

É  rechamante  que  das  21  directrices  que  se  propoñen  para  este  tipo  de

infraestruturas, normas hai 7 e as outras 14 son recomendacións.  Dicía Quevedo

que «poderoso caballero es don dinero». 

DX 20.b debe pasar de recomendación a norma. 

8



En DX20c o impacto visual dos aeroxeradores é indiscútibel polo que non

fai sentido exixir que «exista unha manifesta preocupación social polo seu impacto

social»,  ou  ceteris  paribus trasladar  a  carga  de  mitigar  o  impacto  visual  da

transnacional  para  o  conxunto  do  demos.  As  plantacións  arbóreas  nas

proximidades dos núcleos, consensuadas cos habitantes, que se propoñen non se

especifique que se trate de especies froiteiras ou frondosas autócones, o cal debería

explicitarse  e  non  facer  a  lei  e  mais  a  trampa  deixando  a  porta  aberta  á

discrecionalidade da lei do máis forte. Debe pasar de recomendación a norma.

En DX20d o deseño do parque eólico debe asegurar a total compatibilidade

e non «a maior compatibilidade posíbel» coas masas forestais ou de mato de alto

valor ecolóxico existente e cos usos agropecuarios e forestais que se desenvolven na

zona. O período mínimo para o mantemento da vexetación implantada en todas as

superficies denudadas revexetadas debe ser durante un período mínimo de 10 anos

(e non os irrisorios dous anos fixados), mantendo os padróns de plantación das

formacións presentes na contorna e proprias da paisaxe da zona. 

A  DX20e, DX20f, DX20g, DX20k, DX 20q deben pasar de (R) a (N).

A  DX  20r  precisa  dunha  maior  delimitación  e  concreción,  xa  que  na

concreción  actual  abre  a  porta  a  situacións  verdadeiramente  problemáticas.

Contrasta que para estas zonas non se aposte preferentemente na enerxía solar e

non na eólica á vista da experiencia e avances noutras latitudes. 

Na DX 20s debe mudarse o signo de recomendación por norma, no tocante

aos fins do canon eólico, e comarcas paisaxísticas por comarcas naturais engadindo

outras actuacións de mellora, nomeadamente as que revertan no desenvolvemento

económico, na creación de emprego, servizos sociais e a fixación de poboación no

territorio, nomeadamente con atención ao sector primario.

A DX20u debe mudar «poderá ir» por deberá contribuír á mellora doutros

elementos  da  paisaxe  no  ámbito  como  medida  de  compensación  como  a

restauración de elementos do patrimonio cultural, a eliminación doutros impactos

paisaxísticos e similar. Deberá mudar de (R) para (N).
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4.2.4.5 Cerramentos, valados ou sebes.

e) (N) A xustificación da necesidade do cerramento será especialmente detallada nas

áreas de especial interese paisaxístico. 

Por  outras  palabras,  nunha  área  de  especial  interese  paisaxística  pode

poñerse  un  parque  eólico  ou  unha  explotación  mineira  ou  poden  pasar  catro

tendidos  eléctricos.  Agora  ben,  un  peche  ten  que  ter  unha  xustificación

especialmente detallada. Novamente, dependendo da influencia e do poder de cada

clase aplícanse disposicións lexislativas con diferente rigor... 

4.3. Directrices específicas. 

4.3.1 4.3.1.3. Unidades de paisaxe tipo bosques

BO.06 (N) Sempre se fala de minimizar os cambios de actividade de bosque a uso

agrícola sen especificar nin o bosque que se cambia nin o uso agrícola. A paisaxe

galega tamén se caracteriza pola perda masiva en moitos concellos de Superficie

Agraria Útil (SAU) que habería que priorizar para o mantemento dun rural e dun

sector primario vivo.

4.3.1.4. Unidades de paisaxe do tipo plantacións forestais

PF.01 (N) Substituír «oportunas limitacións» por prohibicións.

4.3.1.5. Unidades de paisaxe dos tipos superficies de cultivo e mosaico agroforestal

CU.01(R) Promoveranse medidas para fixar poboación e manter un medio rural vivo

(“coidar da xente que coida a paisaxe”), tales como:

Neste  caso  a  maioría  tamén  son  recomendacións.  Moitas  delas  deberían  ser

Normas, aínda que só se trate dunha declaración de intencións. Por exemplo, a

CU01  a)  asegurar  o  mantemento  de  servizos  que  cubran  as  necesidades  da
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poboación  rural  se  partimos  xa  de  que  é  unha  recomendación  nas  directrices

parece que é un tema menor.

En ningún momento se pon de manifesto en todo o documento que a Superficie Agraria

Útil diminúe continuamente e que hai Concellos con máis do 90% da súa superficie a

uso  forestal  ou  matogueira.  Isto  é  especialmente  grave  nun  documento  que  quere

contribuír  ao mantemento  da paisaxe e  á  ordenación do territorio...  ou volvendo ao

comezo, será que aposta por un colapso regulado, sempre coa balanza favorábel para o

máis forte. 

En Chantada, a 26 de novembro de 2019.

Grupo municipal Por Chantada-CUP.
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