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Sra. Conselleira

Consellería

de Medio

Ambiente

Ordenación do Territorio
Xunta de Galicia

ASUNTO: Celebración do Día Mundial do Medio Ambiente no P.N. do Complexo dunar
e Lagoas de Carregal e Vixar¡ co gaio do 25o aniversario da súa creación.

de

Corrubedo

D. SerafÍn J. González Prieto, en nome e representación da SGHN na súa cualidade de Presidente da
asociación,

uxpótrl:

1.

Que o pasado 5 de xuño o Día Mundial do Medio Ambiente celebrouse oficialmente en Galicia no
Parque Natural do Complexo dunar deCorrubedo e Lagoas de CarregaleVixan (Ribeira, A Coruña),
xa que coincidindo con esta data celebrábase o 25 aniversario da súa creación (Decteto 139 /1992).
O P.N. do Complexo Dunar de Corrubedo, un dos escasos Parques Naturais de Galicia e o único de
ámbito litoral, acubilla nas súas reducidas 999 ha unha notable biodiversidade, polo que tamén foi
declarado en distintos datas como Humidal de Importancia Intemacional do Convenio de Ramsar,
Espazo Protexido da Rede Natura 2000 (ZEC e ZEPIT) e Espazo Natural P¡otexido derivada da a
lexislación autonómica.

2.

Que, como se pode observar na ampla documentación gráfica sobre este acto publicada na Prensa
galega (por exemplo htEll / www.lavozdegalicia.esl albttm/ barbanza / 2017 /06 / 06 / feiiooo actofesüvo
celebracion-25-aniversario-pa¡que-natural-corrubedo/011014966816921155492174.hkn),
organizado pola Xunta de Galicia:
coa presenza de distintas autoridades (Presidente da Xunta de Galicia, Conselleira de
Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Directora Xeral do Patrimonio Natural, Presidente

a. Contou

da Xunta Consultiva do Parque Natural e outras) que dificilmente poden

alegar

descoñecemento sobre a normativa aplicable neste singular espazo.
na área contigua ao Centro de Interpretación do Litoral de Galicia (CIELGA) onde
se instalaron diversas infraestruturas (palco ou carpa, toldos, mesas, bancos, etc) nunha área do

b. Desenvolveuse

ecosistema dunar (duna terciaria ou duna fixada, con vexetación natural de distintos tipos de
hábitats arbustivos pero afectada en tempos recentes pola plantación de especies alleas como
Pinus pinaster e Pinus rudiata) que en palte viuse afectada polos lamentables e neglixentes
incendios que arrasaron o Parque Natural nos veráns pasados, e que aínda se atopa en Proceso
de restauración ambiental tal e como se indica nos letreiros da Consellería de Medio Ambiente.

c. Contou cunha potente megafonía, homologable

en potencia á de calquera verbena ou romaría,

sendo utilizada de forma continua ao longo da mañá e durante toda a tarde.

d. Contou con actuacións musicais no palco, a intervención dun grupo de danza t¡adicional
acompañado por gaiteiros, asl como de distintos escolares.

e. úrcluíu un "refrixerio"

f.

con ampla subminishación de comida

e

bebidas, incluídas as alcohólicas.

Incluíu unha inadecuada plantación de árbores sobre unha área do ecosistema dunar, elixindo
especies que resultan incongruentes coas súas caracterlsticas ecolóxicas e botánicas, e que
soamente contribúen a degradar estas áreas do ecosistema dunar. Precisamente estas zonas, que
deberían ser protexidas e restauradas, foron polo contrario sometidas a unha intensa e
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irxustificada roza da vexetación nativa con eliminación dun gran númeIo de elementos
arbustivos,especialmentedeDaphnegnidum,asícomoespeciesendémicaco,¡rroAngelica
delas alleas a estes
pachycarpa, reipectando unicamente as especies a¡bóreas' a maioría
ecosistemas (Pinus pinaster, Pinus radiata, etc)'

3.Queaáreaondeserealizaronosactosdo25AniversariodoParqueNafuralintégfasedos
impletamente dentro da "ZONA-1 Area Litoral", establecida no seu Plan de Ordenación
RecJrsos Naturais (Decreto 148/1992), incumprindo:

a.Oartigo3doPoRNdoParqueNaturaldeCorrubedo,quenaZoNA-1sópermiteactividades

e ao acceso á mesma
científ]cas e tle uso púbüco, eitando estas hltimas restrinxidas á área de praia
a tipoloxía de
ademais
restrinxe
a traverso dos cami¡os hábilitudos para ese efecto. O PORN
xogo, e actittidades deportitms
actividades de uso prlblico nestas áráas a actuaci óns de " paseo, bañ.o,
nin as actividades musicais nin a organización de comidas
non pernnnentes" ,roi
"o,,t"-pla
"
campestres mu ltitudinarias'

b.oartigo3.5doDecretodeDeclaracióndoParqueNatural(Deceto-[39/1992),.queprohibeo-uso
son que pertufbe a tranquilidade
de -e!áfo.ro, ou d" cullu"ru i.,st umento de ámptficación de
recóllese
do parque. Esta prohibición, común na maioiía dos espazos natufais euloPeos,
iguálmente no Plan Director da Rede Natura 2000'
c. O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Deceto 37 / 2014):
onde se celebraron os actos do 25 Aniversario do Parque Natural -de
- Que inclúe a área
,,ZoNA.1 Aren d¿ Protecciófi,,, destinada prioritariamente á conservación dos
Corrubedo na

-

compoñentesdabiodiversidadeedopatrimonionatural.Xaquelogononconsideraadecuada
,'uso pírblico" q-ue supoñan a aglomeración de
esta'zona para levar a cabo actividádes de
ser establecidas noutras
persoas ou que xeren perturbacións sobre o ecosistáma, que debeían
áreas do espiro ou preferiblemente fóra deste'
tipo de excepción' o uso de megafonía' asl como
Que prohibe, de forma taxativa e sen ningún
da fauna e do propio espazo
dioutros aparellos de son que perturben a-tranquilidade e a calma
natural (art' 61. 3. G. 2. VI).

4'Queosactosorganizad.ospolaXuntadeGaliciaoOs/06/2O"l7rcflictenunha.vezrnáisonivelde
por parte

5.

natural de Galicia'
descontrol e desinterese na'protección dabiodiversidade e o patrimonio
a sha protección e conservación.
das persoas oficialmente ericargadas (e remuneradas) de garantir
cont¡astan coa realidade dun Parque Natura que
Que os "actos festivos" organizados en corrubedo
que nunca deberon ser
leva 25 anos soportando'unha mala xestión (construcións de vivendas
xestión e vixilancia, falta de
autorizad.as, falta de peisoal dedicado a tareias de conservación,
nos impactos na perferia do
actuación§ de restauración e control de ecosistemas, incrementos
de especies
fa.l,re Nuto.utqrre afectan á conecüvidade e permeabilidade do sistema, falta de control
a
ao suprimirse figura do
invasoras, etc.). xestión que mesmo empiorou nos hltimos dous anos
de restauracióo cont¡ol
director conservador, redircirse o p"r.ouir,o purqre, reducirse os traballos
magnifican no referente ao uso prlblico, de
e seguimento de hábitais e especi"r. Ertu, d"ii.i"t .ias se
vixente, con tránsito ilegal
modo que na actualidade estase a vulnetar de forma continuia normhtiva
valiosos de todo o litoral
d" p"ráou" sobre a duna móbil, un dos ecosistemas rníis fráxiles e máis

galego,asícomoacilculacióneaparcadoiroindisc¡iminadodevehículossobreáreasexplesamente

prohibidas.Aolespectochamaaatenciónque,mentfesqueaXuntadeGaliciareduciu
-medidas
uso público do
considerablemer,t" o" ái".ti.rro, de persoal e as

para áon¡'olar o.masivo

ParqueNatural(máisde200.000persoas/ano),oalcaldedeRibeirasigaempeñado,easío
proposta
duna móbil, unha
manifestou no acto, en que se volva autorizar o pisoteo e alteración da
Palque Natural'
inasumible en calquera xesüón racional dun espazo natural' máxime nun
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6.

Que pola súa gravidade estes feitos poderían ser constitutivos dunha acción tipificable como delito
polo actual Código penal, así como unha grave infracción do deber de conservar e protexer os
compoñentes da Rede Natura 2000.

7.

Que a lexislación europea (Directiva 313/ 1990), española (Lei 38/1995 e Lei
1/1995) garante o dereito de acceso á información sobre o medio ambiente.

27

/ 2006) e galega (Lei

Por todo o cal,

SOLICITA:

1.

Que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio facilite á SGHN :
a. O expediente completo en relación cos actos de celebración do 25 aniversario do Parque Natural
de Corrubedo. Incluíndo especialmente as documentos e autorizacións emitidas polo ótgano
autonómico competente en materia de conservación da natureza a través dos seryizos centrais
da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e da Xefatura de Servizo de Pa¡ques Naturais, Xefatura
Territorial de Medio Ambiente e o Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, vinculadas
coa realización das rozas, instalacións de infraestruturas de uso público (palco, toldos, mesas) e
instalación do palco e megafonla.
que acredite as medidas de xestión e uso público establecidas para
o desenvolvemento do acto e a salvagarda dos valores da biodiversidade e do patrimonio natural.
Identificando o persoal técnico responsable das mesmas, así como calquera informe emitido por
éste antes, durante ou despois da celebración do acto.

b. Documentación xustificativa

de Galicia e especialmente a Dirección
Xeral de Patrimonio Natural en relación coa realización do acto: adecuación da zona, montaxe e
desmontaxe das inftaestruturas temporais, actuacións contratadas, instalación e elaboración de
paneis ou documentos, subministración de bebida (incluidas as alcohólicas), comidas, así como
de calquera material (árbores, camisetas, chapeus, etc). Indicando o importe, o proceso de
contratación, así como o tipo de fondo e partida económica no que se asignaron estes gasto6,
ademais da persoa responsable na autorización dos mesmos.

c. Documentación dos gastos que puidese asumir a Xunta

2.

Que polo nefasto exemplo dado á cidadanía, involucrando mesmo ao propio Presidente da Xunta
de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que vostede preside
proceda ao cese inmediato dos cargos de libre designación responsables da organización de ditos
actos: Directora Xeral de Patrimonio Natural, así como da Xefa Territorial de Medio Ambiente da
Coruña, Xefe do Servizo de Parques Naturais e Xefe do Servizo Provincial de Patrimonio Natural
da Coruña

En Santiago de Compostela a 20 de xuño de 2017

O Presidente da SGHN,

@*w

Serafín González Prieto
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