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Xurxo Ferrón Vidán con DNI nº 33.240.808N Concelleiro electo do Concello de 
Ribeira, no seu propio nome e en representación do partido político Suma Ribeira, 
legalmente constituído e rexistrado debidamente no Rexistro de Partidos Políticos, 
COMPARECE  e por medio do presente, ven a presentar as seguintes 
ALEGACIÓNS, ao Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural 
Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e polo que se 
aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Complexo Dunar de 
Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. 
 
 
 
 
No DOG Núm. 59 Luns, 29 de marzo de 2021 publicouse o ANUNCIO do 22 de 
marzo de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio  ambiente, 
Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o Proxecto de 
decreto polo que se modifica o Decreto 148/1992, do 5 de xuño, polo que se 
modifica o Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural Complexo 
Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, e polo que se aproba o Plan 
reitor de uso e xestión do Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas 
de Carregal e Vixán. 
 
 
 
No anuncio arriba indicado recóllese un período de alegacións ao PRUX do 
Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, que 
pode presentar calquera persoa interesada, polo que acolléndonos ao indicado 
vimos a presentar as alegación que reseñaremos e que se fundamentan  nos 
criterios que a continuación  facemos constar. 
 
1.- 
Recóllese no PRUX, e reproducimos de forma literal o seguinte:  
“Dentro das actividades industriais no ámbito do Parque, compre destacar a 
existencia dunha autorización de aproveitamento de granito que data do ano 1973, 
e ocupa unhas 12 ha. Esta explotación comprende unha planta de triturado e de 
elaboración de formigón localizada dentro do Parque e unha canteira a ceo aberto 
situada na periferia inmediata do mesmo. Tamén fóra do Parque pero adxacente 
a el existe unha instalación industrial de acuicultura, dedicada á cría de varias 



especies de peixes, unha fábrica de conservas, unha instalación de frío industrial 
e unha Estación Depuradora de Augas Residuais. 
A instalación de acuicultura (piscifactoría) pode ter un impacto negativo no Parque 

aínda que se atope fóra deste (cheiros, emisión de gases, lixiviados), ao igual que 

acontece coa instalación de frío industrial e a fábrica de conservas. O tránsito de 

vehículos cara a e desde estas instalacións supón tamén un potencial impacto 

para esta zona, unha vez que o estacionamento destes vehículos afecta a terreos 

xa dentro do Parque”. 

Botamos en falla que non se faga referencia, a respecto da canteira, de ningunha 

afectación ao Parque Natural, cando si se fan de instalacións que están fóra do 

mesmo (non cuestionamos as apreciacións que se fan sobre as outras actividades 

industriais que se citan) pero cremos necesario que se faga constar cales son as 

posibles afectacións da canteira aos valores do Parque Natural. 

Tamén se recolle no PRUX: “Non se permitirán novas actividades industriais no 
ámbito do Parque, e elabóranse directrices para que se minimicen ou eliminen os 
impactos ambientais das existentes e se restauren ambientalmente zonas 
afectadas por estes usos industriais”, non obstante non se fai ningunha referencia 
específica ao que se vai facer a respecto da canteira que ten a licenza de 1973 e 
que terá unha data de caducidade, polo que consideramos que se debe recoller 
esta caducidade e facer constar ou non posibles prórrogas. 
 
Así mesmo, dentro dos obxectivos xerais e de xestión recóllese literalmente o que 

a continuación reseñamos: “Conservar a diversidade xeolóxica e biolóxica nos 

seus diferentes compoñentes (hábitats e especies) e as paisaxes e aquelas das 

súas compoñentes que contribúan á conservación da diversidade biolóxica, 

asegurando o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais da dinámica deste 

espazo” 

Dos puntos anteriores pódese concluír que no espírito das normas que se recollen 

no PRUX, e das que citamos algúns parágrafos concretos, está a 

incompatibilidade de funcionamento de actividades de uso industrial dentro do 

ámbito do Parque Natural (máxime cando se prohiben explicitamente novas 

instalacións). 

En base os criterios que acabamos de expor, vimos a presentar a seguinte   

ALEGACIÓN 1 

Que o PRUX faga constar a importancia e necesidade de que sexan 

utilizadas as ferramentas legais necesarias para que o cese definitivo da 

actividade da canteira sexa o antes posible unha realidade, e se proceda á 

restauración que recollen as Leis que se ten que producir cando unha 

canteira cesa a súa actividade. 

 

 

 



2.-   

A exposición pública do PRUX e o período de alegacións en vigor, provocou na 

sociedade un xeito de catarse. Despois de 30 anos da declaración como Parque 

Natural do complexo Dunar e lagoas de Carregal e Vixán, estase a producir un 

debate público con opinións que en moitos casos amosan un rexeitamento ao 

Parque Natural. Moitas das opinións, interesadas e manipulando o estado de 

conservación do parque, avogan por rexeitar as restricións que se propoñen e 

mesmo utilizando de forma espuria o termo liberdade, poñen en cuestión a 

existencia do Parque Natural. Disto debe ser consciente a Consellería polas 

últimas accións realizadas. 

Non estamos nós nesa tesitura, nin cuestionamos as medidas que con base 

científica se toman para a conservación do parque, pero si somos conscientes de 

que para que non se produza un rexeitamento do mesmo, e mesmo para reverter 

opinións, neste momento non favorables, é necesario que se recollan medidas 

que poidan favorecer que os propietarios e veciños do entorno do Parque 

entendan que este lles reporta beneficios, o desfrute dun entorno privilexiado,  

pero tamén un posible beneficio económico por desenvolver actividades 

debidamente reguladas que poderían favorecer un desenvolvemento sostible que 

estea en consonancia coa conservación necesaria e ineludible á que non 

renunciamos. 

Por todo o antedito, vimos a presentar a seguinte  

 

ALEGACIÓN 2 

Co fin de implicar e beneficiar a toda a poboación propomos que se elabore 
un estudo de viabilidade dun plan estratéxico que ao amparo do Parque sirva 
para reactivar e revitalizar a economía da zona rendibilizando o seu valor 
ecolóxico, social, económico e cultural dentro dos parámetros dunha 
economía verde sustentable, explotando cada zona perimetral de interese 
do Parque con actividades que non prexudiquen o seu estado natural como 
puideran ser a apicultura, extracción de resina, bosques comestibles, 
árbores micorrizadas, micoloxía, agricultura e gandería ecolóxica 
controlada, turismo cultural non masificado, seminarios, cursos temáticos, 
pedagoxía escolar, elaboración de produtos manufacturados e outros. 
Promocionando todo isto cun selo de excelencia de produto natural do 
Parque Dunar. 
 
3.- 
No apartado numero 9, fálase da composición e funcións a desenvolver pola Xunta 
Reitora do Parque Natural. 
Na páxina 147, sobre a Xunta Reitora do Parque di: 
“A xunta reitora constitúese en virtude do decreto 139/1992, de 5 de xuño, e o 
decreto 265/2007, do 28 de decembro, polo que se modifica a composición das 
xuntas consultivas dos parques naturais de Galicia. Ten como propósito 
colaborar na xestión do Parque e canalizar a participación das persoas 
propietarias e os intereses sociais e económicos afectados,…”  



Primeiramente temos que dicir que ata a data de hoxe, ao noso entender, a Xunta 
Reitora do Parque e máis coñecida pola súa ineficiencia e invisibilidade que polas 
accións que poida ter desenvolvido. 
É unha evidencia que non ten xuntanzas regulares, ou máis ben que non ten 
xuntanzas, pois sabemos que nos últimos catro anos non se reuniu máis que 
nunha ocasión (é a constancia que temos). 
Consideramos que a Xunta Reitora do Parque ten que ser a interlocutora coa 
sociedade e ten a obriga de informar á mesma das medidas que se toman para a 
súa conservación e mesmo debe ser un ente activo na promoción das actividades 
que se realizan no mesmo. 
Carece de sentido nestes tempos unha política de opacidade, ou unha información 
deficiente sobre todo o que ten relación co Parque Natural. Non se aprecia nin se 
defende o que se descoñece. Polo que propomos a seguinte  
 

 
ALEGACIÓN 3 

Que se amplíe a Xunta Reitora do Parque Natural e estean representados 
todos os partidos políticos que teñen representación no Concello de Ribeira. 
Así mesmo, que se habiliten espazos de participación de entidades ou 
grupos interesados en ter unha interlocución coa Xunta Reitora (grupos 
ecoloxistas, asociacións culturais…) 
Que se recolla no PRUX, que nun espazo temporal de seis meses, Xunta 
Reitora teña elaborado un Regulamento de funcionamento no que veñan 
recollidas as Xuntas Ordinarias e Extraordinarias e os mecanismos para 
poder convocalas. 
 
 
4.- 

Recóllese no PRUX 

“Segundo información do Instituto Galego de Estatística (IGE), no ano 2019 

existían no Concello de Ribeira 9 permisos de marisqueo a pé distribuídos entre 

duas confrarías, a de Aguiño e a de Palmeira. Este número experimentou unha 

lixeira redución no último lustro. Non se teñen estimas actuais de descargas de 

berberecho procedente de Corrubedo nas lonxas de Aguiño e de Palmeira, pero 

en todo caso suporía poucos centos de quilogramos ao longo do ano." 

No apartado 1.12 USOS E APROVEITAMENTOS ACTUAIS E PREVISTOS, en a. 

Usos pesqueiros e de marisqueo 

“Seguirase permitindo, baixo as condicións actuais, o aproveitamento de recursos 

mariños. Continuarase exercendo un intenso control e vixilancia sobre os furtivos”. 

Todos os que coñecemos, por vivir a pé do Parque Natural, cal é a situación de 

banco de marisco que se atopa na área coñecida como Río do Mar, difire moito 

do que se recolle no PRUX, Non existe plan de explotación por parte de ningunha 

das Confrarías do bisbarra, polo que o recurso e esquilmado de forma sistemática 

todos os veráns, por visitantes, furtivos, veciños do entorno do parque…, que, 

ademais, non son conscientes de estar facendo nada delituoso. Isto prodúcese 

porque a falta de persoal no Parque Natural, impide que se vixíe de xeito eficaz. 



Unido a isto, a falla dun plan de explotación que implique a profesionais (que 

serían os interesados en que o recurso non se esquilmase) produce o que máis 

arriba reseñamos. Por todo isto, propoñemos que a  Xunta Reitora do Parque 

inicie de forma inmediata conversas coas Confrarías da zona, para que de forma 

conxunta, ou aquelas que estean interesadas, presenten un plan de explotación 

do recurso no que se recollan as medidas para que sexa sustentable.  

Ademais, e despois do exposto presentamos a seguinte alegación ao recollido no 

PRUX. 

 

 

ALEGACIÓN 4 

Que en lugar do que ven recollido no PRUX “Seguirase permitindo, baixo as 

condicións actuais, o aproveitamento de recursos mariños. Continuarase 

exercendo un intenso control e vixilancia sobre os furtivos”, se recolla que: 

A explotación do recurso marisqueiro do Río do Mar,  farase baixo o amparo 

das Confrarías da Bisbarra e estará suxeita, para poder realízala,  a un Plan 

de Explotación debidamente autorizado polas autoridades competentes na 

materia. 

 

5.- 
Na páxina 108 do PRUX recóllese: 
“f. Realizarase un axeitado seguimento e avaliación das actividades de uso 
público e recreativo dentro do Parque que atenderá, especialmente, aos efectos 
sobre o medio natural e á calidade da visita, aplicando, cando sexa adecuado, as 
oportunas medidas correctoras (por exemplo mellorar a sinalización para 
desconxestionar as zonas con maior afluencia e ordenar o tránsito de visitantes).”. 
Así mesmo, na páxina 110 dise: 
“j. A dirección do Parque poderá establecer limitacións temporais no número de 
visitantes ou no de participantes nas actividades que autorice, se así se fixese 
preciso, para garantir a conservación dos hábitats de interese comunitario, os 
hábitats das especies de interese para a conservación, e as propias especies de 
interese para a conservación.” 
Suxerimos que, no caso de ter que ordenar ou restrinxir o tránsito de 
visitantes se contemplen medidas para que as persoas que viven nas zonas 
colindantes, teñan unha regulación específica de acceso que minore as 
restricións que se poidan establecer para o resto de visitantes. 
 
6.-  
En todo o territorio que abrangue o Parque Natural, establécense medidas 
restritivas sobre o uso que se pode facer dentro das propiedades veciñais. 
Entendendo que é necesario establecer estas medidas, non é menos certo que 
moitas propiedades, singularmente as que se atopan na zona 1, de facto non 
están a disposición dos seus propietarios polas restricións que se establecen. 
Suxerimos a posibilidade de que as propiedades da zona 1 pasen a ser 



públicas, e para iso consideramos que se debe iniciar unha quenda de 
contactos cos propietarios para sondar cales poden ser as posibilidades de 
que isto se faga posible. Na nosa suxestión non coutamos a posibilidade de 
que terreos das zonas 2 e 3, sempre e cando sexa posible, pasen, coas 
debidas indemnizacións, (como no caso da zona1) a ser públicas. 
 
 
 

 

En Ribeira, a 20 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo: Xurxo Ferrón Vidán 
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