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Alegacións PRUX Parque Natural
complexo Dunar de Corrubedo e
lagoas de Carregal eVixán 



A canteira 1.III

 “Dentro das actividades industriais no ámbito do Parque, cómpre 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”. 
 

O PRXU, o que di: 
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 "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. 

No espírito das normas que se recollen no PRUX -ver parágrafos concretos do texto- está a incompatibilidade de
funcionamento de actividades de uso industrial dentro do ámbito do Parque Natural (máxime cando se prohiben
explicitamente novas instalacións)." 
 
 

NÓS, o que dicimos: 
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 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 

NÓS, o que propoñemos: 



IV

Participación, implicación
e beneficios da poboación 

II. Plan Estratéxico

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 ... 

Promocionando todo isto cun
selo de excelencia de produto
natural do Parque Dunar. 
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III. Xunta Reitora 

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. 
. 
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IV. Confrarías  

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. 



Restricións
V. Duna Corrubedo

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. 

VI. Propiedades Veciñais

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. 
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