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RESUMO
Na Zona Especial de Conservación “ZEC Serra do Xistral” (Lugo, Galicia, España), o uso humano do espazo
convive con elementos naturais de alto valor. O proxecto LIFE IN COMMON LAND propón un modelo para a
conservación dos hábitats prioritarios de queirogais húmidos atlánticos (4020*), turbeiras elevadas (7110*) e
turbeiras de cobertor activas (7130*). Os tres representan diferentes facies de vexetación de ambientes con
alta humidade edáfica, dominados por especies arbustivas ou herbáceas, dedicados á gandería en extensivo e
ao aproveitamento dos cabalos salvaxes. O presente Modelo de Xestión Baseado en Resultados de
Conservación establécese co obxectivo de integrar os usos existentes na Serra coa conservación destes
hábitats prioritarios.
Este Modelo parte dunha cartografía dos hábitats da ZEC e dunha avaliación do seu Estado de Conservación,
ambos xerados no proxecto LIFE IN COMMON LAND. O Modelo describe os diferentes Estados de Conservación
e proporciona un Conxunto de Indicadores que definen a calidade de hábitat para o estado favorable e para
os estados alternativos desfavorables. O queirogal húmido en estado favorable ten unha cobertura de toxo
limitada e non presenta fentos ou especies arbóreas como o piñeiro. As turbeiras en estado favorable conteñen
un conxunto de plantas especialistas características de ambientes de turbeira.
LIFE IN COMMON LAND introduce unha ferramenta con vocación demostrativa chamada Sistema de Pagos por
Resultados de Conservación, para cada Monte Veciñal en Man Común, en función da presenza, extensión e
calidade dos diferentes hábitats prioritarios en Rede Natura 2000. Así mesmo, o Modelo establece unha serie
de Recomendacións de Xestión para manter os hábitats prioritarios en Estado de Conservación favorable,
mellorar a súa condición cando se atopan en estados alternativos desfavorables, ou incluso restaurar aqueles
que xa non presentan os elementos para ser considerados como hábitats prioritarios.

Palabras chave: ZEC Serra do Xistral; Proxecto LIFE IN COMMON LAND; Hábitats prioritarios; Queirogais
húmidos atlánticos, Turbeiras altas activas; Turbeiras de cobertor; Modelo de Xestión Baseado en Resultados
de Conservación; Estado de Conservación; Conxunto de Indicadores; Sistema de Pagos por Resultados de
Conservación; Monte Veciñal en Man Común; Rede Natura 2000; Recomendacións de Xestión.
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PARTE I. INTRODUCIÓN
I.1. O proxecto LIFE IN COMMON LAND
LIFE IN COMMON LAND (LIFE ICL) é un proxecto demostrativo, cuxo obxectivo xeral é mellorar o estado de
conservación dos hábitats prioritarios de turbeiras (7110* e 7130*) e queirogais húmidos (4020*), na Zona
Especial de Conservación Serra do Xistral.
Unha xestión sostible dos hábitats prioritarios baseada no cumprimento dun conxunto de indicadores,
facilitará un bo Estado de Conservación deses hábitats, que redundará o final do proxecto nuns pagos por
resultados de conservación que, a súa vez, axudarán a manter a xestión sostible do territorio. Todo isto
mediante a implementación de Modelos de Xestión Baseados en Resultados de Conservación.

Figura 1. Esquema dos principais elementos do proxecto LIFE IN COMMON LAND

I1.1. Obxectivos específicos do proxecto
▌Aprobar Modelos de Xestión Baseados en Resultados de Conservación en áreas comunais para mellorar a
estrutura e funcións dos hábitats 7110*, 7130* e 4020*.
▌Deseñar e aplicar, de forma demostrativa, Sistemas de Pagos por Resultados de Conservación, que poidan
ser empregados, xunto ós Modelos de Xestión, na redacción do próximo PDR para Galicia, mellorando as
perspectivas futuras dos hábitats e a sustentación a longo prazo do proxecto.
▌Difundir e transferir as medidas demostrativas de xestión, Pagos por Resultados para áreas comunais, etc.
▌Desenvolver actuacións para aumentar a superficie de ocupación dos hábitats mediante recuperación de
áreas ocupadas por especies forestais exóticas.
▌Informar e sensibilizar sobre os servizos ecosistémicos brindados polos hábitats e a importancia da xestión
común da terra como ferramenta de conservación.
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I1.2. Área de actuación
O ámbito de traballo do proxecto LIFE ICL comprende os terreos pertencentes a 11 Montes Veciñais en Man
Común (MVMC) incluídos na Zona Especial de Conservación (ZEC) Serra do Xistral.
Estes territorios están considerados como Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural, é dicir, presentan unha rica
biodiversidade debido á conservación de actividades agrarias tradicionais e de baixa intensidade.

Zona Especial de Conservación Serra do Xistral
A Rede Natura 2000 é unha rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade formada por
máis de 27.000 espazos naturais de alto valor ecolóxico en toda Europa. Galicia conta con 75 espazos incluídos
na Rede Natura 2000 (un 12% do territorio), 59 deles son Zonas Especiais de Conservación (ZEC).
As ZEC (establecidas segundo a Directiva Hábitats (DC 92/43/CE) son lugares que albergan hábitats de interese
comunitario por si mesmos ou polas especies de fauna e flora que neles viven.
A Serra do Xistral foi declarada como ZEC o 31 de marzo de 2014, cunha superficie de 22.964 ha.

Figura 2. Zona Especial de Conservación Serra do Xistral

Entre os tipos de hábitats (Anexo I da Directiva Hábitats) distribuídos na ZEC Serra do Xistral, destacan os
hábitats obxecto do proxecto LIFE ICL, trátase dos queirogais húmidos e as turbeiras, en concreto:
▌

4020* Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

▌

7110* Turbeiras altas activas

▌

7130* Turbeiras de cobertor activas

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas

especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da
Rede Natura 2000) é o instrumento básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das zonas Natura
2000 do noso territorio. Segundo este Plan, as superficies destes hábitats na ZEC Serra do Xistral son: 4020* =
8.900,31 ha; 7110* = 887,44 ha; 7130* = 2.748 ha.
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Todos eles son considerados pola Directiva como tipos de hábitat naturais prioritarios, é dicir, están ameazados
de desaparición no territorio da Unión Europea e a súa conservación supón unha responsabilidade especial
para a UE.

Comunidades de Montes participantes no LIFE ICL
As 11 CMVMC participantes no proxecto son:
• Testelo, Costa do Sol, Real e Xunto da Igrexa (Comunidad de Montes de Montouto, Concello de Abadín)
• Costa de Laxa Moura (CM de San Isidoro do Monte, Concello de Xove)
• Lombo dos Porcos, Lombo do Madeiro e Serra do Xistral (CM de A Balsa, Concello de Muras)
• Cabaleira (CM de Silán, Concello de Muras)
• Tenente e Xistral (CM de Viveiró-lugares, Concello de Muras)
• Pena Luisa, Chao do Curro, Pena da Auga, Pedreizó e Pao do Lamoso (CM de Miñotos, Concello de Ourol)
• Xesto, Campo do Carballido, Porto do Río, Rego da Poltra, Veiga de Lamas, Cadramón e Monte Rubio (CM de
Cadramón, Concello do Valadouro)
• Esculca, Barreira Moura, Cabaleiros e Rego do Madeiro (CM de Vilacampa, Concello do Valadouro)
• Xestaca e Grandavella (CM de Santo Tomé de Recaré, Concello do Valadouro)
• Frexulfe (CM de Frexulfe, Concello do Valadouro)
• Buio (CM de Boimente, Concello de Viveiro)

Figura 3. Comunidades de Montes participantes no proxecto LIFE ICL

Os límites das CMVMC participantes no proxecto obtivéronse a través da solicitude á Administración
responsable, pero no son claros en certos casos por erros (solapes entre os límites dalgúns montes) ou por
motivos legais de clasificación dos mesmos.
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Estas particularidades estanse solucionando en parte coa redacción dos Proxectos de Ordenación Forestal de
cada Monte, así como cos traballos oficiais de deslinde.
Os 11 MVMC participantes no proxecto, ocupan unha superficie de aproximadamente 10.500ha das que arredor
de 7.000 pertencen á ZEC Serra do Xistral.
Desas 7.000ha de Montes Veciñais incluídas na Rede Natura 2000, identifícanse sobre 5.000ha como hábitats
prioritarios (Blanco et al., 2019) de turbeiras e queirogais húmidos (4020*, 7110* e 7130*). Esta superficie é
sobre a que se aplican os presentes Modelos de Xestión Baseados en Resultados de Conservación.

Figura 4. Esquema explicativo da superficie de aplicación dos Modelos de Xestión

En resumo, a superficie ocupada polos hábitats prioritarios de turbeiras e queirogais húmidos presente nos
terreos das 11 CMVMC incluídos na ZEC Serra do Xistral, será sobre a que se apliquen os presentes Modelos
de Xestión Baseados en Resultados de Conservación.

I1.3. Accións
O proxecto ten un período de execución de 5 anos (setembro de 2017 a decembro de 2022), e se divide nos
seguintes grupos de accións:
▌A. Accións Preparatorias
Entrevistas cos comuneiros, cartografía dos hábitats, redacción dos Modelos de Xestión e dos Proxectos de
Ordenación Forestal, seguimento de cabalos (GPS), etc.
▌B. Pagos
Pagos por aplicación de Modelos de Xestión baseados en Resultados de Conservación
▌C. Accións de Conservación
Rozas e queimas controladas, instalación de cercados, corta e saca de piñeiros, etc.
▌D. Accións de Seguimento
▌E. Accións de Capacitación e Difusión
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I.2. Motivación. Por que esta ferramenta?
O presente Modelo de Xestión baseado en Resultados de Conservación é un documento redactado polo
técnicos do proxecto LIFE co obxectivo de plasmar, de forma práctica, toda a información de interese para a
mellora e conservación dos hábitats prioritarios de queirogais húmidos e turbeiras, en cada unha das
Comunidades de Montes participantes no proxecto LIFE ICL.

I2.1. Necesidade dun Modelo de Xestión
Os modelos de xestión deben incluír tanto as directrices de xestión para os, neste caso, hábitats concretos,
como as ferramentas e capacidades necesarias para manter ou alcanzar o estado de conservación favorable.
A elección deste instrumento radica nas posibilidades e beneficios que aporta para manter ou alcanzar o estado
de conservación favorable dos hábitats obxectivo:
• Reúne toda a información de base necesaria para a xestión destes hábitats.
• Estrutúrase de forma que se poida integrar directamente nos Proxectos de Ordenación Forestal de cada Monte.
• Programa as principais actuacións a realizar nos próximos anos co obxectivo de mellorar e restaurar os hábitats.
• Integra o conxunto de indicadores para avaliar o Estado de Conservación de cada un dos hábitats.
• Posibilita a programación de medidas de mellora e restauración dos hábitats obxectivo, tamén de maneira
independente dos POF en caso de que a Comunidade de Montes en cuestión non posúa dito proxecto.

I2.2. Que é o Modelo de Xestión baseado en Resultados de Conservación?
Os Modelos de Xestión baseados en Resultados de Conservación buscan obter un resultado de conservación
concreto (neste caso un bo Estado de Conservación dos hábitats) a partir dunha serie de Indicadores que son
os que demostran que dito obxectivo está cumprido.

Figura 5. Principais diferenzas entre Modelos de Xestión
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O Modelo, polo tanto, fundamentase nunha descrición do Estado de Conservación favorable dos hábitats en
función dun conxunto de indicadores que comuneiros e xestores coñecen e poden aplicar.
A principal diferencia cos modelos de xestión máis tradicionais, e que estes últimos están condicionados á
realización dunha serie de accións condicionan a unha serie de requisitos ou ó cumprimento dunhas directrices
de xestión do hábitat, centrándose máis polo tanto na xestión que nos resultados finais de estado de
conservación se trata de modelos baseados na propia xestión.
As medidas de xestión necesarias para lograr o resultado de conservación poden ser establecidas polas
Comunidades de Montes en función da súa experiencia no manexo gandeiro e dos hábitats. Non obstante, o
presente modelo tamén recolle unha serie de recomendacións para manter os hábitats nun Estado de
Conservación favorable ou para melloralo cando os indicadores poñan de manifesto estados alterativos
desfavorables.

Figura 6. O Modelo de Xestión Baseado en Resultados de Conservación se integra no Proxecto de Ordenación Forestal
de cada Monte, e inclúe un Conxunto de Indicadores de Estado de Conservación favorable dos hábitats, que será a base
para executar o Sistema de Pagos por Resultados de Conservación.

Os Modelos de Xestión baseados en Resultados de Conservación deben cumprir os seguintes puntos:
▌A. Obxectivo de conservación claramente definido
No caso do LIFE ICL, o obxectivo é lograr aumentar a superficie en Bo Estado de Conservación dos hábitats
4020*, 7110* e 7130*.
▌B. Datos fidedignos dos hábitats a conservar
A través da consecución das Accións preparatorias do proxecto LIFE ICL, existe cunha cartografía de hábitats
da zona, así como unha avaliación preliminar do Estado de Conservación dos hábitats en cuestión (Acción A1).
Ademais, recompiláronse infinidade de datos a través de entrevistas e reunións cos propietarios e comuneiros
participantes (Acción A2). Por último, foi analizado o manexo tradicional dos hábitats (en especial mediante
as bestas) que se realiza na zona e a súa relación coa conservación destes ecosistemas (Acción A3).
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▌C. Conxunto de indicadores eficaces
Neste documento se presenta o conxunto de indicadores (ver PARTE IV) que se empregará para cada hábitat,
cumprindo cos seguintes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Serán a base do Sistema de Pagos por Resultados (ver PARTE VI).
2. Son representativos da cada un dos hábitats.
3. Están presentes regularmente na zona.
4. Son facilmente recoñecibles por comuneiros e xestores.
5. Son medibles con tecnoloxía sinxela.
6. Sensibles ós cambios de xestión, pero estables o longo do tempo.
7. Non se alteran por factores externos
8. Non se alcanzan facilmente sen xestión agrícola/gandeira.

I2.3. Experiencias previas
O presente Modelo resulta un instrumento innovador, baseado nos modelos de Burren, desenvolvidos con
agricultores, representantes agrícolas e ecólogos (Parr et al. 2010). En España, hai poucos proxecto inspirados
nos Modelos de Xestión baseados en Resultados de Conservación, a continuación se citan algúns dos máis
recentes.

Figura 7. Algunhas iniciativas inspiradas en Modelos baseados en Resultados postas en marcha en España
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PARTE II. HÁBITATS
II.1. Hábitats prioritarios LIFE ICL
A Zona Especial de Conservación Serra do Xistral, alberga diferentes tipos de hábitat (Anexo I da Directiva
Hábitats), entre os que destacan os queirogais húmidos e as turbeiras, en concreto:
▌

4020* Queirogais Húmidos Atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

▌

7110* Turbeiras altas activas

▌

7130* Turbeiras de cobertor activas

Estes tres tipos de hábitat están considerados, segundo a Directiva Hábitats, como hábitats prioritarios, é dicir,
ameazados de desaparición no territorio da Unión Europea e cuxa conservación supón unha responsabilidade
especial para a UE.

Figura 8. Queirogal húmido en contacto con turbeira alta (esq.) e turbeira de cobertor (der.) na Serra do Xistral.

A importancia da Serra do Xistral para a conservación destes tipos de hábitats queda fora de toda dúbida, o
principal núcleo de Turbeiras de cobertor activas da Península Ibérica (García-Borregón et al., 2012; Ihobe,
2011) e unha boa representación de Queirogais Húmidos Atlánticos atópanse aquí representados.

II.2. Queirogais húmidos (4020*)
II2.1. Descrición do hábitat
Son formacións abertas, con escasas árbores, dominadas por queirogas e toxos (Erica spp., Calluna vulgaris,
Ulex spp., entre outros). Desenvólvense sobre solos xeralmente ácidos, mal drenados, de tendencia
higroturbosa, moi sensibles a unha seca estival marcada e que requiren gran luminosidade. Ocupan enclaves
que manteñen un nivel de humidade elevado, e presentan unha elevada biodiversidade e singularidade da súa
flora.
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Cales son as especies características?
Trátase de queirogais de medio-baixo porte cun estrato leñoso integrado por diferentes especies (Erica
mackayana, Erica tetralix, Erica ciliaris, Erica cinerea, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Genista anglica,
Genista berberidea, Genista micrantha ou Myrica gale), entre as que adoitan estar presentes especies herbáceas
como Avenella flexuosa, Juncus squarrosus ou Carum verticillatum, entre outras. Na Serra do Xistral preside
estas formacións a queiroga endémica Erica mackayana sobre o resto das ericáceas.

Figura 9. Queirogal húmido dominado por Erica mackayana na Serra do Xistral

Entre as especies indicadoras tamén cabe destacar aquelas do xénero Sphagnum, en especial Sphagnum
pylaesii por ser unha especie de interese prioritario segundo a Directiva Hábitats.

Que servizos ecosistémicos aportan os queirogais húmidos?
• Provisión: produción gandeira de vacún e aproveitamento tradicional dos cabalos salvaxes (produtos
cárnicos e derivados lácteos); produción apícola (mel).
• Regulación: loita contra o cambio climático (almacenamento de carbono a través da cuberta vexetal),
regulación do ciclo da auga (a cobertura vexetal axuda a depuración e a evitar posibles inundacións),
conservación da biodiversidade (polinización, especies endémicas, singulares e raras).
• Culturais: actividades turísticas (ecoturismo, turismo de natureza ou de observación de fauna),
deportivas (rutas de montaña), recreativas, científicas (interese botánico, xeolóxico ou histórico),
etnográficas (rapa das bestas, romarías, lugares de interese arqueolóxico).

Figura 10. Os queirogais da Serra do Xistral producen servizos de provisión (como a produción gandeira da imaxe da
esquerda), de regulación (como albergar especies de aves migratorias en épocas de paso, é o caso da píldora dourada
(Pluvialis apricaria) da imaxe central, ou culturais (como sustentar lugares de interese arqueolóxico como a “Arca de
Sinás” da imaxe da dereita)
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II2.2. Situación dos queirogais húmidos na Serra do Xistral
A ZEC Serra do Xistral distribúese ó longo de 22.964ha e, segundo a última actualización do Formulario
Normalizado de Datos da Rede Natura 2000 (novembro de 2016), contén 8.900 ha de queirogais húmidos
(4020*).
A Unión Europea, publica, para períodos de 6 anos, a avaliación do Estado de Conservación dos hábitats do
Anexo I da Directiva Hábitats. No último informe (EUR, 2013), relativo ó período 2007-2012, o Estado de
Conservación para os queirogais húmidos da rexión Atlántica (á que pertence a ZEC Serra do Xistral) é
considerado “desfavorable-inaxeitado” (U1). Concretamente en España (MAGRAMA, 2013), para a rexión
Atlántica o seu estado é “descoñecido” (XX) e a tendencia foi estable no período 2001-2012.
A PARTE III deste documento, contén os resultados obtidos durante a execución das accións preparatorias do
proxecto LIFE ICL en relación a situación actual dos queirogais húmidos nos territorios da ZEC Serra do Xistral
dos MVMC participantes no proxecto.

II.3. Turbeiras altas activas (7110*)
II3.1. Descrición do hábitat
Trátase de formacións turbosas (acumulan materia orgánica en forma de turba) ácidas, pobres en nutrientes
minerais, que se alimentan fundamentalmente por auga da choiva. Están dominadas por esfagnos (Sphagnum
spp.), plantas que se descompoñen con dificultade en condicións anegadas e pobres, acumulándose os restos
en forma de turba, así como especies de plantas insectívoras como as Drosera, ciperáceas como Eriophorum
angustifolium, ou especies de Carex. Denomínanse activas cando presentan vexetación formadora de turba.

Cales son as especies características?
Como cita o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, nas partes máis húmidas e pequenas depresións
dominan os briófitos (Sphagnum spp.) entre os que se intercalan diversas especies vasculares higrófilas
(Eriophorum angustifolium, Arnica montana, Viola palustris, Eleocharis multicaulis, Molinia caerulea, Parnassia
palustris, Narthecium ossifragum, Carex spp. etc.), mentres que cara as marxes enriquécense en especies
leñosas, como Calluna vulgaris, Erica mackayana ou Genista berberidea.

Figura 11. Turbeira alta activa con presenza de xunca de algodón (Eriophorum angustifolium) na Serra do Xistral

Entre as especies indicadoras tamén cabe destacar os liques do xénero Cladonia, musgos do xénero Sphagnum
(destacando a especie Sphagnum pylaesii considerada como especie de interese prioritario pola DC Hábitats),
e as plantas carnívoras dos xéneros Drosera e Pinguicola, moi características deste hábitat.
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Que servizos ecosistémicos aportan as turbeiras altas activas?
• Provisión: as turbeiras altas proporcionan un almacén de auga que pode ser empregada para
consumo humano ou nas actividades gandeiras e agrícolas.
• Regulación: loita contra o cambio climático (acumulación de carbono no solo de turba), regulación do
ciclo da auga (réxime hidrolóxico e calidade das augas), conservación da biodiversidade (polinización,
especies endémicas, singulares e raras), loita contra os incendios forestais (debido ós elevados niveles
freáticos e a diversidade vexetal).
• Culturais: potencial turístico (contribúen á valoración da paisaxe e constitúen unha rareza de gran
interese dentro dos hábitats máis comúns a visitar) e científico (interese botánico, xeolóxico ou
histórico).

II3.2. Situación das turbeiras altas na Serra do Xistral
A ZEC Serra do Xistral distribúese ó longo de 22.964 ha e, segundo a última actualización do Formulario
Normalizado de Datos da Rede Natura 2000 (novembro de 2016), contén 887 ha de turbeiras altas activas
(7110*).
A Unión Europea, publica, para períodos de 6 anos, a avaliación do Estado de Conservación dos hábitats do
Anexo I da Directiva Hábitats. No último informe (EUR, 2013), relativo ó período 2007-2012, o Estado de
Conservación para as turbeiras altas activas da rexión Atlántica (á que pertence a ZEC Serra do Xistral) é
considerado “desfavorable-inaxeitado” (U1). En España (MAGRAMA, 2013), para a rexión Atlántica o seu estado
tamén é “desfavorable-inaxeitado” (U1) e a tendencia do Estado de Conservación deste hábitat foi decrecente
no período 2001-2012.
A PARTE III deste documento, contén os resultados obtidos durante a execución das accións preparatorias do
proxecto LIFE ICL en relación a situación actual dos queirogais húmidos nos territorios da ZEC Serra do Xistral
dos MVMC participantes no proxecto.

II.4. Turbeiras de cobertor activas (7130*)
II4.1. Descrición do hábitat
Extremadamente raras na Península Ibérica, aparecen só en enclaves moi localizados da Cordilleira Cantábrica
e en serras oceánicas da provincial de Lugo e A Coruña como a Serra do Xistral. Esténdense por releves
aplanados ou inclinados mal drenados en áreas de clima oceánico con altas precipitacións. Acumulan materia
orgánica en forma de turba, recollendo auga fundamentalmente a través da choiva, orballo ou néboa. Aínda
que os esfagnos desempeñan un importante papel en tódolos casos, a proporción de ciperáceas (Carex durieui)
e gramíneas (Molinia caerulea) é maior que no caso das turbeiras altas. Ó igual que nas turbeiras altas,
denomínanse activas a aquelas que presentan vexetación formadora de turba.

Cales son as especies características?
Como cita o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, As turbeiras de cobertor activas presentan unha
grande homoxeneidade florística. En conxunto caracterízanse por presentar unha cuberta herbácea
extremadamente densa dominada por cárices (Eriophorum angustifolium, Carex durieui) e gramíneas (Molinia
caerulea, Avenella flexuosa) ás que adoitan acompañar, aínda que acadando unha baixa cobertura, especies
frecuentes nas matogueiras presentes no N de Galicia, como Erica mackayana, Erica cinerea ou Calluna
vulgaris.
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Figura 12. Turbeiras de cobertor dominadas por Molinia caerulea na Serra do Xistral

Entre as especies indicadoras tamén cabe destacar aquelas do xénero Sphagnum, en especial Sphagnum
pylaesii por ser unha especie de interese prioritario segundo a Directiva Hábitats, así como bulbosas como
Narcissus bulbocodium.

Que servizos ecosistémicos aportan as turbeiras de cobertor?
• Provisión: as turbeiras proporcionan un almacén de auga que pode ser empregada para consumo
humano ou nas actividades gandeiras e agrícolas.
• Regulación: loita contra o cambio climático (as turbeiras de cobertor activas actúan como almacéns
de carbono, axudando a minimizar os niveis de dióxido de carbono atmosférico, de feito, as turbeiras
de Galicia atópanse entre as que presentan unha maior taxa de acumulación de carbono e, por tanto,
de secuestro de CO2 presente na atmosfera a nivel mundial (Gallego-Sala et al., 2018), regulación do
ciclo da auga (réxime hidrolóxico e calidade das augas), conservación da biodiversidade (polinización,
especies endémicas, singulares e raras), loita contra os incendios forestais (debido ós elevados niveles
freáticos e a diversidade vexetal).
• Culturais: potencial turístico (contribúen á valoración da paisaxe e constitúen unha rareza de gran
interese dentro dos hábitats máis comúns a visitar) e científico (interese botánico, xeolóxico ou
histórico).

II4.2. Situación das turbeiras de cobertor na Serra do Xistral
A ZEC Serra do Xistral distribúese ó longo de 22.964ha e, segundo a última actualización do Formulario
Normalizado de Datos da Rede Natura 2000 (novembro de 2016), contén 373ha de turbeiras de cobertor
(7130). Este documento non contempla a superficie ocupada por turbeiras de cobertor activas (7130*) que,
segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, ascenden a 2.748ha.
A Unión Europea, publica, para períodos de 6 anos, a avaliación do Estado de Conservación dos hábitats do
Anexo I da Directiva Hábitats. No último informe (EUR, 2013), relativo ó período 2007-2012, o Estado de
Conservación para as turbeiras altas activas da rexión Atlántica (á que pertence a ZEC Serra do Xistral) é
considerado “desfavorable-malo” (U2). En España (MAGRAMA, 2013), para a rexión Atlántica o seu estado é
“desfavorable-inaxeitado” (U1) e a tendencia do Estado de Conservación deste hábitat foi estable no período
2001-2012.
A PARTE III deste documento, contén os resultados obtidos durante a execución das accións preparatorias do
proxecto LIFE ICL en relación a situación actual dos queirogais húmidos nos territorios da ZEC Serra do Xistral
dos MVMC participantes no proxecto.
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II.5. Ameazas
As principais ameazas que afectan a estes hábitats na ZEC Serra do Xistral son:
▌Progresivo abandono da actividade tradicional.
Estes hábitats sufriron nos últimos anos un proceso de transformación intensa polo abandono dos usos
tradicionais, a súa conversión en pradarías e pasteiros artificiais e forestación con especies de crecemento
rápido (piñeiros e eucaliptos).
A utilización tradicional de razas de gando autóctono permitiu durante moito tempo conservar estes hábitats
de maneira dinámica e manter uns altos niveles de biodiversidade. En cambio, unha carga gandeira excesiva
e/ou con novas razas, provoca problemas de eutrofización e pisoteo, que poden reducir e ata eliminar estes
ecosistemas ou as súas principais poboacións de flora. Sería, polo tanto, desexable incentivar a utilización de
razas gandeiras locais, pero baixo un control exhaustivo da súa carga (Escudero et al., 2009).
O mal reparto da carga gandeira provoca, polo tanto, zonas de sobrepastoreo con perda de solo, pero tamén
outras con entrada de matogueira excesiva debido o abandono por completo do pastoreo. Unha xestión
axeitada do pastoreo, con cargas gandeiras sostibles como as que se utilizaron tradicionalmente, é
imprescindible para a conservación dos hábitats de turbeiras e queirogais húmidos da Serra do Xistral.
▌Cambios na paisaxe.
Diminución de hábitats e especies naturais e semi-naturais, incrementos de hábitats artificiais de uso intensivo,
etc. (alteración na composición da paisaxe), así como redución de sebes e bosquetes, eliminación de antigos
muros de pedra, etc. (alteracións na configuración). O aumento da fragmentación, o illamento entre os grandes
conxuntos de hábitats de montaña, a perda dos corredores fluviais, etc. afecta a procesos críticos dos
ecosistemas e pon en perigo a súa persistencia a longo prazo. A construción de infraestruturas (como parques
eólicos e a rede de vías accesorias) provoca, ademais de fragmentación, erosión e transformación de turbeiras.
▌Perda de poboación.
Áreas de montaña desfavorecidas, con poucas oportunidades e alto nivel de abandono do medio rural. Isto
provoca unha perda paulatina da poboación que deriva en problemas de conservación dos hábitats
dependentes da actividade humana.
▌Cambio climático.
As grandes superficies de queirogais e turbeiras existentes hoxe en día na Serra do Xistral, débense tanto á
acción da actividade humana como á dinámica climática xeral do territorio. O cambio climático supón unha
ameaza para estes hábitats.
▌Outras perturbacións.
Débense controlar e evitar aquelas actividades que alteren as condicións naturais destes hábitats:
desecamento e sangrado das zonas húmidas; eutrofización debida ó abuso de fertilizantes e encalado;
contaminación por vertedura de xurros e residuos agrícolas sobre os hábitats e por uso incontrolado de
biocidas; rozas ou labras que afecten negativamente ós ecosistemas; compactación, erosión e perda da
estrutura dos hábitats polo uso non axeitado de vehículos ou maquinaria; depósito de materiais sobrantes de
aproveitamentos forestais sobre os hábitats de interese; incendios; introdución de especies alóctonas de
carácter invasor de flora e fauna; etc.
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II.6. Importancia das actividades tradicionais
O mosaico de turbeiras e queirogais obxectivo deste Modelo de Xestión, foi tradicionalmente pastoreado en
extensivo por vacas e cabalos, demostrando o efecto positivo que este manexo exerce sobre a diversidade
vexetal e a súa estrutura (Fagúndez et al., 2016). A actividade humana permitiu a supervivencia destas áreas
de vexetación semi-natural, harmonizando o seu aproveitamento coa presenza dunha flora e fauna rica e
especializada, como parte integral dun sistema sostible.
A continuación, móstranse algúns dos usos e prácticas tradicionais que se consideran compatibles coa
conservación dos hábitats de turbeira e queirogais húmidos na ZEC Serra do Xistral (sempre que se realicen
dentro dos marcos da lexislación vixente). Segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia, están
permitidos:
▌Usos agropecuarios
As explotacións tradicionais de gandería extensiva establecidas antes da entrada en vigor do Plan Director,
sometidas a un control adecuado que evite incrementos da presión incompatibles co mantemento dos hábitats
sometidos a aproveitamento directo, incluíndo as explotacións futuras que se desenvolvan nas mesmas
condicións que as preexistentes.
▌Usos forestais
As curtas de masas forestais de especies alóctonas, efectuadas conforme as especificacións incluídas no Plan
Director e a normativa sectorial vixente, de maneira que se realicen garantindo a conservación dos chans e
dos compoñentes naturais e non comporten unha afección apreciable sobre tipos de hábitat do Anexo I dos
Directiva Hábitats, das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación ou non afecten a árbores
singulares, declaradas de conformidade co Decreto 67/2007, do 22 de marzo.
As actividades tradicionais de aproveitamento dos queirogais húmidos (4020*) tales como rozas manuais,
queimas controladas e cortas, sempre e cando se desenvolvan ao abeiro da normativa de usos forestais do
Plan Director, se consideran actuacións que non supoñen unha afección apreciable sobre o estado de
conservación destes hábitats.
▌Usos cinexéticos e piscícolas
Con carácter xeral, as actividades de caza e de pesca fluvial reguladas polas normativas sectoriais que resulten
de aplicación.
▌Uso público e actividades deportivas
O tránsito peonil, así como as actividades escolares e divulgativas, e en xeral, todas as de uso público sempre
e cando se realicen de forma racional e respectuosa.
A realización de actividades de carácter deportivo, sociocultural e recreativo que se desenvolven ó aire libre,
dentro das áreas, infraestruturas ou equipamentos establecidos para o uso público.
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II.7. Outros hábitats de interese
A ZEC Serra do Xistral presenta outros hábitats de interese comunitario (Anexo I da DC 92/43/CEE), destacando,
pola súa representación neste espazo, os queirogais secos europeos (4030), os prados pobres de sega de baixa
altitude (6510) e as carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230).
Táboa 1. Hábitats do Anexo I (DC 92/43/CEE) presentes na ZEC (Formulario de Datos Normalizado - Ano 2016)

Código
3160
3260

Denominación
Lagos e estanques distróficos naturais
Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-

Batrachion

4020*

Queirogais húmidos atlánticos de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix

4030
6220*

Queirogais secos europeos

6230*
6410

Zonas subestépicas de gramíneas e anuais do Thero-Brachypodietea
Formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de
zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental)
Prados con molinias sobre substratos calcáreos, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion
caeruleae)

Sup. (ha)
90,10
64,23
8.900,31
833,02
71,25
141,52
32,91

6430
6510

Megaforbios eutrofos hidrófilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino

7110*

Turbeiras altas activas

887,44

7130*

Turbeiras de cobertor (* para as turbeiras activas)

372,68

7140
7150

'Mires' de transición

326,60
342,54

8130
8220

Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos

8230
8310
9180*
91E0*
9230
9380

Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Depresións sobre substratos turbosos do Rhynchosporion
Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion

dillenii
Covas non explotadas polo turismo
Bosques de encostas, desprendementos ou barrancos do Tilio-Acerion
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Carballeiras galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica
Acevedos

66,72
1.229,83

43,02
70,85
344,00
3,12
6,53
42,68
1.143,15
14,38

A biodiversidade da Serra do Xistral non se entendería sen todos estes hábitats, que crean unha paisaxe en
mosaico que favorece a conectividade das poboacións de fauna e flora que existen en este espazo. A
importancia dos bosques ou dos queirogais secos como zona de refuxio, alimento e reprodución para a fauna
é indubidable.
Os hábitats prioritarios (queirogais húmidos e turbeiras) obxecto do proxecto LIFE IN COMMON LAND, tamén
se benefician da presenza de todos estes hábitats, que, ademais de producir multitude de servizos
ecosistémicos, axudan á conservación destes hábitats prioritarios: os queirogais secos sustentan ós
polinizadores que axudan á supervivencia dos queirogais húmidos, os prados complementan o alimento que
precisan as bestas que manteñen a estes hábitats cun bo estado de conservación, etc.
Definimos este mosaico de hábitats naturais como Zonas de Diversificación de Hábitats Naturais da Contorna.
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PARTE III. USOS, COBERTURAS E ESTADOS DE CONSERVACIÓN
III.1. Usos
III.1.1. Usos e actividades actuais e usos e actividades a promover
Mediante entrevistas aos comuneiros (Acción A2 do proxecto LICL) e ao longo do traballo de campo,
identificáronse os distintos usos actuáis que hoxe en día se levan a cabo nos 11 MVMC da Serra do Xistral:
Táboa 2. Usos actuais

Usos
produtores

Aproveitamento gandeiro: o aproveitamento de pastos polo gando é o uso máis estendido nos MVMC
da Serra do Xistral. O gando vacún de carne é maioritario dende o punto de vista de censo e
produción. O pastoreo de ovino hoxe unicamente existe nos MVMC de Cadramón e de Montouto. O
aproveitamento de pastos realízase tanto nos queirogais e turbeiras, como nos pasteiros mellorados
que existen en practicamente tódolos montes incluídos no proxecto, salvo nos de Silán e Miñotos.
Aproveitamento tradicional das bestas ou cabalos salvaxes: é complementario ao gando vacún e
mantense para mellorar os pastos para o vacún (evitando a proliferación de toxo) e para extraer
rendemento da venda dos poldros.
Uso forestal madeireiro: a produción de madeira é un uso minoritario. Unicamente existen mouteiras
dedicadas a uso madeireiro nos montes de Boimente, Vilacampa e Costa de Laxa Moura. A produción
maioritaria é a de madeira de piñeiro insigne (Pinus radiata) e en menor medida de eucalipto
(Eucalyptus nitens, E. globulus). No caso dos piñeirais de Pinus sylvestris e P. Pinaster dos demais
montes, estes foron plantados no seu día nunha estación pouco axeitada na maioría dos casos, o
que se reflexa na súa deficiente calidade e rendemento dende o punto de vista madeireiro. O seu
aproveitamento é residual e o seu uso principal actual é servir de protección para o gando e os
cabalos salvaxes.
Aproveitamento apícola: a produción de mel realízase en montes como Montouto ou Miñotos.
Trátase dunha mel de gran calidade e moi valorada por ter unha grande proporción de queiroga.
Paralelamente este uso incide positivamente na conservación de hábitats pola contribución das
abellas á polinización.
Aproveitamento de fungos silvestres: aproveitamento ocasional asociado a un uso recreativo.
Aproveitamento de plantas medicinais e froitos silvestres: uso tradicional que se mantivo ata pouco
nalgúns montes. Se cita a recolección de árnica (especie de interese segundo a Directiva Hábitats),
de sabugueiro, etc.
Aproveitamento enerxético: os parques eólicos están presentes en tódolos MVMC salvo en
Vilacampa e Santo Tomé. Constitúen unha importante fonte de ingresos para as CMVMC.
Uso extractivo: existen diversas concesións mineiras, e actualmente unha mina de turba en
produción no monte do Buio (San Andrés de Boimente).

Usos
protectores (e
servizos
ecosistémicos)

Regulación do ciclo hidrolóxico: tanto queirogais como turbeiras protexen o solo da erosión,
favorecen a infiltración regulando a escorrentía e actúan retendo auga polo que evitan avenidas en
períodos de moita choiva, pero liberan a auga lentamente despois para abastecer mananciais que
poden ser usados polo gando e tamén aprovisionando captacións de auga para uso humano.
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Captura de carbono: os solos cun alto contido en materia orgánica e especialmente os depósitos
orgánicos das turbeiras de cobertor actúan como grandes sumidoiros de dióxido de carbono,
colaborando en gran medida na redución do efecto invernadoiro e polo tanto na loita contra o
cambio climático.
Conservación da paisaxe: as extensións abertas de turbeira e queirogal da Serra do Xistral
proporcionan paisaxes de calidade, tanto para os comuneiros como para outros usuarios de servizos
recreativos do monte.
Conservación de hábitats e especies: Este uso ven establecido pola Rede Natura 2000 e o Plan
Director que establecen limitacións na ZEC para garantir a conservación dos hábitats. As actividades
tradicionais dos comuneiros (aproveitamento gandeiro, cabalos salvaxes, rozas e queimas asociadas)
poden favorecer á conservación de hábitats aínda que ata o de agora non se realizou cun propósito
consciente de conservación.

*Ver apartado II.6.

Usos sociais

Cinexético: A Serra do Xistral está incluída en varios TECORES que serán detallados nos POF. A
tipoloxía de aproveitamento cinexético practicado é maioritariamente a caza maior de xabaril (Sus
scrofa) e a caza menor de perdiz (Alectoris rufa), arcea (Scolopax rusticola) e lebre (Lepus
granatensis) fundamentalmente.
Recreativo: Trátase dun uso de importancia crecente. O uso recreativo desenvolvido consiste en
actividades de sendeirismo e percorridos en coche con paradas en puntos estratéxicos para
contemplar a paisaxe. Este uso recreativo está asociado ás paisaxes, ós cabalos salvaxes e a
elementos patrimoniais (Mámoas e Prado das Chantas en Santo Tomé de Recaré) e naturais (Fraga
da Furna no MVMC de Cadramón, Fraga das Lerias no MVMC de Frexulfe, nacemento do río Eume no
MVMC de Montouto).
Curro ou rapa das bestas: a Rapa das Bestas de Candaoso (Boimente) e a Rapa das Bestas de Santo
Tomé de Recaré son dúas celebracións que atraen a un gran número de visitantes e están asociadas
a unhas instalacións gandeiras e a areas recreativas anexas.

Este Modelo de Xestión Baseado en Resultados de Conservación ten como obxectivo harmonizar os usos
existentes na Serra de cara a consecución dun obxectivo xeral que é manter ou mellorar o estado de
conservación dos hábitats prioritarios de turbeiras (7110* e 7130*) e queirogais húmidos (4020*) na Zona
Especial de Conservación Serra do Xistral. Máis que promover novos usos, considéranse as seguintes
recomendacións para promover e mellorar usos existentes:
Uso protector, de cara á conservación de hábitats: 1) Asignación dun obxectivo principal protector
(conservación de hábitats) nos cuarteis e nas mouteiras que engloban hábitats prioritarios; 2) Asignación de
uso secundario gandeiro extensivo e aproveitamento de cabalos salvaxes, compatible e que contribúe
positivamente á conservación dos hábitats nos cuarteis e nas mouteiras que engloban hábitats prioritarios; 3)
Promover a eliminación de especies arbóreas alóctonas nos hábitats prioritarios salvo naquelas zonas nas que
sexa necesario o seu mantemento para protección do gando a os cabalos salvaxes. De cara ao aumento da
diversidade biolóxica, aínda que o obxectivo principal do proxecto é a conservación dos tres hábitats
prioritarios presentes na Serra do Xistral, teranse en conta formacións vexetais que poidan contribuír a
mellorar o estado de conservación de hábitats prioritarios e incrementar a biodiversidade a nivel paisaxe na
Serra. Fomentarase a rexeneración de fragas nas valgadas profundas e conservaranse manchas puntuais de
uces (por exemplo da uz branca, Erica arborea) ben desenvolvidas. Planificaranse as accións de conservación
e recuperación de hábitats tendo en conta estas consideracións.
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Fomento do uso recreativo asociado ao desenvolvemento do ecoturismo na zona como medio de posta en
valor dos hábitats, a paisaxe e as actividades tradicionais: 1) Mantemento e sinalización de rutas de interese
paisaxístico, natural e especialmente asociadas á interpretación dos hábitats de turbeira e queirogal, así como
das actividades tradicionais que os manteñen; 2) Mantemento das áreas recreativas existentes.
Prevención de incendios. Para contribuír a este uso do monte consideraranse as disposicións establecidas na
Lei 7/2012 do 28 de xuño, de montes de Galicia. O estado de conservación axeitado para os queirogais é
compatible cun baixo risco de incendios. O uso de gando e cabalos bravos no monte para favorecer queirogais
abertos e de escaso desenvolvemento vertical tamén contribúen positivamente neste senso.
Uso cinexético: As medidas establecidas para a conservación dos hábitats favorecerán o uso cinexético no
monte. A regulación deste uso no futuro deberá ter en conta o uso gandeiro e usos recreativos que se
desenvolven no monte.
Aproveitamento eólico e usos extractivos: establecemento e seguimento de medidas para a redución do
impacto das infraestruturas nos réximes hídricos e diminución do efecto erosivo que crean nos hábitats
prioritarios.
Conservación do patrimonio: nas mouteiras afectadas polas áreas de protección de patrimonio estableceuse
como uso prioritario a protección do patrimonio, de forma que os restantes usos deberán ser compatibles coa
preservación dos xacementos.
Regulación dos ciclos hidrolóxicos, redución de CO2 e protección do solo: planificarase a realización de rozas
e accións de corta e eliminación de especies forestais de maneira que provoquen o menor dano no solo,
evitando a realización de cortas en épocas de choivas, así como o arrastre da madeira. As accións específicas
de recuperación de turbeiras altas activas mellorarán os ciclos hidrolóxicos.

III.1.2. Prioridade e compatibilidade de usos
O Modelo de Xestión baseado en resultados de conservación dos hábitats prioritarios da Serra do Xistral ten
como obxectivo a conservación dos hábitats de queirogal húmido atlántico (4020*), turbeiras de cobertor
(7110*) e turbeiras altas activas (7130*). Segundo a terminoloxía empregada nos POF englobaríase nun uso
protector.
O Plan Director da Rede Natura 2000 serve de marco para establecer as prioridades entre os distintos usos que
se establecen na Serra do Xistral. Establece unha zonificación en tres zonas que van dun nivel maior a menor
de protección: 1) Zona 1 ou área de protección; 2) Zona 2 ou área de conservación; 3) Zona 3 ou área de uso
xeral.
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Figura 13. Zonificación da Rede Natura 2000 segundo o Plan Director, para a ZEC Serra do Xistral.

Para a zona 1, o presente modelo establece un obxectivo principal de conservación de hábitats (uso protector),
estando os demais usos supeditados á conservación de hábitats. Dentro da zona 2 poderanse establecer outros
obxectivos principais de forma que os usos sexan desenvolvidos de modo que se minimicen ou eviten as
afeccións sobre os compoñentes clave do territorio: tipos de paisaxes, medios ecolóxicos, hábitats protexidos,
núcleos poboacionais de especies de interese para a conservación, segundo o regulado polo Plan Director (art.
57).
Na zona 1 ou área de protección a conservación de estas zonas está ligada ao mantemento dos usos
tradicionais compatibles e necesarios para o mantemento dos compoñentes, estrutura e funcionamento dos
ecosistemas. No proxecto LIFE ICL consideramos que estes usos tradicionais necesarios son o aproveitamento
dos cabalos salvaxes e a gandeira extensiva de vacún (opcionalmente ovellas). Por tanto, na área de protección
o proxecto LIFE ICL considera compatibles e recomendados os seguintes usos:
▌

Gandería extensiva

▌

Aproveitamento dos cabalos salvaxes

▌

Uso social recreativo
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III.2. Coberturas. Cartografía de hábitats.
III.2.1. Resumo metodolóxico
Os mapas de hábitats que se presentan a continuación foron obtidos durante a execución da Acción
Preparatoria A1 do proxecto LIFE ICL (Blanco et al., 2019), a través dun traballo cartográfico que constou das
etapas que se resumen na seguinte figura.

Figura 14. Etapas de construción da cartografía de hábitats LIFE ICL

Estes mapas xeráronse para a totalidade da superficie dos MVMC participantes no proxecto LIFE ICL (tanto
dentro como fora dos límites da RN2000.

III.2.2. Clases de hábitats
A continuación, clasifícanse as diferentes clases de cobertura diferenciadas, moitas delas incorporadas para
facilitar a posterior avaliación do EC dos queirogais húmidos e turbeiras.

Figura 15. Clasificación das diferentes clases de hábitat LIFE ICL

Trátase de 42 clases (aquelas de dous ou tres díxitos) diferentes. En tódolos casos posibles, intentouse
clasificar co máximo nivel de detalle (tres díxitos).
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III.2.3. Hábitats obxectivo do Modelo de Xestión
Varias das clases definidas no apartado anterior, corresponden cos hábitats prioritarios de interese deste
Modelo (4020*, 7110* y 7130*). Así mesmo, tamén existe correspondencia coas Unidades Ambientais definidas
no Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. Na seguinte táboa, resúmense estas relacións.
Táboa 4. Relacións das clases de hábitats de interese con outras clasificacións

Anexo I (DC Hábitats)

LIFE ICL

UA (Plan Director)

4020*
Queirogais Húmidos Atlánticos de zonas
temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix.

7110*
Turbeiras altas activas

7130*
Turbeiras de cobertor activas

7110* / 7130*

112 / 122

Observacións

UA270

Relación directa

Queirogais húmidos continentais

UA240

142 / 147

141 / 146

Relación directa

Turbeiras altas

UA230
Turbeiras de cobertor

143 / 144
145 / 211
221 / 241

UA230 / UA240

UA230 tamén engloba
turbeiras de cobertor non
activas (7130)
Estas clases LIFE ICL poden
corresponderse con turbeiras
altas ou de cobertor

As Unidades Ambientáis (Plan Director) poden incluir diferentes tipos de hábitats vinculados para cada una delas.

III.2.4. Mapa de coberturas
Nas máis de 11.000ha cartografadas correspondentes ós límites máis extensos das CMVMC participantes no
proxecto LIFE ICL, diferenciáronse más de 7.000 polígonos, cuxa frecuencia e superficie por clase se resume
na seguinte táboa.
Táboa 5. Resumo de número de polígonos debuxados e superficie por clase na cartografía de hábitats

HABITAT
111
112
113
114
121
122
124
13
141
142
143
144
145
146
147
21
211
22
221
222

Descrición
Queirogal seco
Queirogal húmido
Queirogal atlántico dominado por Ulex spp.
Matogueiras de Pteridium aquilinum
Queirogal seco con árbores dispersas
Queirogal húmido con árbores dispersas
Matogueiras de Pteridium aquilinum con árbores dispersas
Afloramento rochoso
Turbeiras de cobertor
Turbeiras altas activas
Turbeiras con cobertura de piñeiros (<50% FCC)
Turbeiras drenadas recentemente (ortofoto 2014-2017)
Turbeiras queimadas
Turbeiras de cobertor rozadas
Turbeiras altas activas rozadas
Eucaliptal
Nova plantación de eucalipto sobre turbeira
Piñeiral
Nova plantación de piñeiro sobre turbeira
Piñeiral aberto (20-50% FCC)
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Nº teselas

Sup. (ha)

328
413
74
101
29
105
15
2109
251
385
103
1
1
5
1
313
6
518
3
165

347,50
1995,46
311,69
160,24
29,83
149,84
67,73
138,31
2212,83
244,61
221,52
2,45
9,10
29,25
0,91
898,95
8,15
1339,15
20,74
378,27
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23
24
241
25
31
311
312
313
32
41
51
52
53
54
55
56

Frondosas autóctonas
Cortas recentes (ortofoto PNOA 2014-2017)
Cortas recentes sobre turbeira
Masas de Acacia dealbata
Pastos permanentes
Pastos en transición a mato
Pastos con árbores dispersas
Pastos sobre turbeiras transformadas
Cultivos
Ríos
Viais
Edificacións
Zapatas de eólicos
Cercados gandeiros
Depósitos de auga
Canteiras e outros lugares de extracción a ceo aberto

TOTAL

370
34
6
1
470
118
33
59
18
209
361
79
370
19
7
15

640,94
110,02
19,53
0,12
840,18
348,31
60,34
385,33
7,70
64,92
198,95
9,88
26,82
1,83
0,11
48,54

7.095

11.330,05

Destacan as categorías relacionadas cos hábitats obxectivo do Modelo de Xestión, con máis de 2.100ha de
queirogais húmidos (en verde) e case 2.800ha de turbeiras (amarelo, azul e gris). O mapa resultante preséntase
con maior detalle no Anexo I.

Figura 16. Mapa de coberturas/hábitats para os MVMC participantes no proxecto LIFE ICL
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III.3. Estado de Conservación dos HIC* LIFE ICL
O Estado de Conservación (EC) dun hábitat defínese (COM, 2009) segundo varios parámetros: área de
distribución, poboación, superficie do hábitat, hábitat axeitado para unha determinada especie, estrutura e
funcións dos hábitats e perspectivas de futuro. Cada un destes parámetros (e finalmente cada hábitat) pode
clasificarse segundo a súa situación como favorable, inaxeitado ou malo (ou descoñecido):
• FV Favorable
• U1 Desfavorable-inaxeitado
• U2 Desfavorable-malo
• XX Descoñecido
O EC dun hábitat natural considérase favorable cando:
▌
▌
▌

A súa área de distribución natural e as superficies comprendidas dentro de dita área sexan estables
ou se amplíen, e
A estrutura e as funcións específicas necesarias para o seu mantemento a longo prazo existan e poidan
seguir existindo nun futuro previsible, e
O Estado de Conservación das súas especies típicas sexa favorable.

Figura 17. Bo (esquerda) e mal (dereita) EC de queirogais húmidos na ZEC Serra do Xistral.
Esq.: vexetación óptima, sen presenza de piñeiros nin erosión. Der.: alta cobertura de arbustos, árbores e fentos.

Nos primeiros anos de execución do proxecto LIFE ICL, definíronse unha serie de indicadores de bo EC
(Conxunto de Indicadores, ver PARTE IV), e unha metodoloxía sinxela (Blanco et al., 2019), resumida a
continuación, para avaliar o EC dos hábitats en base a estes indicadores.

III.3.1. Resumo metodolóxico.
A avaliación do Estado de Conservación dos hábitats 4020*, 7110* e 7130* levouse a cabo na área dos 11
Montes Comunais designada como ZEC, é dicir, en torno a 7.000 ha. Diagnosticáronse tódolos hábitats
clasificados na cartografía xerada para o proxecto LIFE ICL como queirogais húmidos ou turbeiras, así como
aqueles clasificados na cartografía oficial do Plan Director como queirogais húmidos, turbeiras altas activas
ou turbeiras de cobertor.
As categorías de avaliación resumen os principais compoñentes do EC destes hábitats, como son a superficie
ocupada, as especies típicas, e a estrutura e funcións. Estes compoñentes foron estudados a través dos
indicadores de EC definidos no proxecto LIFE, e os hábitats foron avaliados cruzando a información obtida a
través das diferentes fases de construción da cartografía (ver Figura 14).
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Figura 18. Integración de traballos empregados na metodoloxía de avaliación do EC dos hábitats prioritarios.

Os traballos de fotointerpretación, análise a partir de datos LIDAR, PNOA e imaxes multiespectrais SENTINEL,
visitas a campo e análise de imaxes obtidas con drons (RPAS) deron como resultado unha cartografía de
hábitats LIFE ICL con 42 categorías diferentes definidas para avaliar o máis axeitadamente posible os
indicadores de EC dos hábitats. Esta cartografía foi cruzada cos mapas oficiais de Unidades Ambientais do Plan
Director da Rede Natura 2000 de Galicia e integra os datos de campo de case 200 puntos avaliados sobre o
terreo durante os primeiros meses do proxecto LIFE ICL.
A seguinte táboa resume, por hábitat, os criterios de decisión e correspondencias entre EC da metodoloxía
LIFE ICL para asignar o EC como favorable (FV), desfavorable-inaxeitado (U1) ou desfavorable-malo (U2).
Táboa 6. Matriz de criterios para avaliar o EC dos hábitats 4020*, 7110* e 7130*
Valoración en campo

QUEIROGAIS HÚMIDOS (4020*)
Plan Director

Clase cartografía LIFE ICL

≥5

4

≤3

Sen datos

Todos

112

FV

U1

U2

FV

Todos

122

FV

U1

U2

U1

4020*

Todos excepto 14, 5x, 4x, 13

FV

U1

U2

U2

4020*

222 e 311

FV

U1

U2

U1

Valoración en campo

TURBEIRAS ALTAS (7110*)
Plan Director

Clase cartografía LIFE ICL

≥5

4

≤3

Sen datos

Todos

142

FV

U1

U2

FV

Todos

147

FV

U1

U2

U1

7110*

143, 144, 145 e 222

U1

U1

U2

U1

7110*

21, 211, 22, 221, 24 e 313

U1

U1

U2

U2

Valoración en campo

TURBEIRAS DE COBERTOR (7130*)
Plan Director

Clase cartografía LIFE ICL

≥5

4

≤3

Sen datos

Todos

141

FV

U1

U2

FV

Todos

146

FV

U1

U2

U1

≠7110*

143, 144 e 145

U1

U1

U2

U1

7130 e 7130*

222

U1

U1

U2

U1

≠7110*

313

U1

U1

U2

U2

7130 e 7130*

21, 211, 22, 221 e 24

U1

U1

U2

U2
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III.3.2. Mapa de EC dos HIC* LIFE ICL
En base a metodoloxía explicada no apartado anterior, o proxecto LIFE IN COMMON LAND obtivo un mapa de
Estados de Conservación dos hábitats 4020*, 7110* e 7130* para os territorios dos 11 Montes Veciñais
participantes, incluídos na ZEC Serra do Xistral.

Figura 19. Mapa resultante da avaliación dos EC dos HIC*

Foron avaliadas máis de 5.000 ha cos seguintes resultados: 3.736 ha coa categoría de “favorable”, 708 ha como
“desfavorable-inaxeitado” e 651 ha como “desfavorable-malo”.

Figura 20. Distribución dos Estados de Conservación nos HIC* LIFE IN COMMON LAND
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Estado de Conservación dos queirogais húmidos (4020*)
Avaliadas 2.166 ha de queirogais húmidos atlánticos (4020*), das cales 1.434 ha foron clasificadas con Estado
de Conservación favorable, 220 como desfavorable-inaxeitado e 512 como desfavorable-malo.

Figura 21. Distribución dos Estados de Conservación do HIC 4020* na área de estudio LIFE ICL

O mapa resultante deste traballo de avaliación preséntase nos Anexos II e III. A continuación, inclúese unha
versión a baixa resolución da cartografía para toda a área do proxecto.

Figura 22. Mapa resultante da avaliación dos EC do HIC 4020* na área de estudio LIFE ICL
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Estado de Conservación das turbeiras altas activas (7110*)
Avaliadas 245 ha de turbeiras altas activas (7110*), das que 193 ha foron clasificadas como favorables, 19
como desfavorable-inaxeitado e 31 como desfavorable-malo.

Figura 23. Distribución de los Estados de Conservación del HIC 7110* en el área de estudio LIFE ICL

O mapa resultante deste traballo de avaliación preséntase nos Anexos II e III. A continuación, inclúese unha
versión a baixa resolución da cartografía para toda a área do proxecto.

Figura 24. Mapa resultante da avaliación dos EC do HIC 7110* na área de estudio LIFE ICL
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Estado de Conservación das turbeiras de cobertor (7130)
Avaliadas 2.684 ha de turbeiras de cobertor (7130 e 7130*), das cales 2.118 ha foron clasificadas con Estado
de Conservación favorable, 299 como desfavorable-inaxeitado e 267 como desfavorable-malo.

Figura 25. Distribución dos Estados de Conservación do HIC 7130 na área de estudio LIFE ICL

O mapa resultante deste traballo de avaliación preséntase nos Anexos II e III. A continuación, inclúese unha
versión a baixa resolución da cartografía para toda a área do proxecto.

Figura 26. Mapa resultante da avaliación dos EC do HIC 7130 na área de estudio LIFE ICL
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A continuación, se resume, para cada Monte Veciñal participante no proxecto LIFE, o Estado de Conservación
dos hábitats prioritarios da súa superficie incluída na Rede Natura 2000. É importante recordar que os límites
dos Montes son os aportados pola administración competente a mediados de 2018, excepto nos casos
sinalados.
Táboa 7. Resumo do Estado de Conservación dos HIC (4020*, 7110* e 7130) por Monte Veciñal

MVMC

HICs (ha)

FV (ha)

U1 (ha)

U2 (ha)

Cadramón

1.175,76

918,83

194,12

62,71

Montouto

973,01

726,99

69,34

143,34

Miñotos1

614,76

433,54

32,98

148,24

Tenente e Xistral2

381,98

211,69

139,93

30,36

Balsa2

291,11

129,03

92,48

69,6

Vilacampa3

281,58

271,14

0

10,44

Frexulfe

203,17

106,46

23,34

73,37

Silán4

113,61

78,58

30,97

4,06

Recaré5

83,52

38,64

1,83

43,05

Buio

77,42

64,43

2,59

10,4

Laxa Moura

61,95

28,57

6,22

27,16

4.257,87

3.007,90

593,80

622,73

TOTAL

Toda la superficie de las fichas oficiales (Xunta de Galicia), pero a día de hoy sólo tienen 60-70ha clasificadas. 2Límites generados en el proyecto tras visita
a campo y fotointerpretación, a partir de las fichas oficiales. 3Límites procedentes de la empresa que está haciendo el deslinde del MVMC. 4Sólo terrenos de
Cabaleira (según fichas oficiales). 5Superficie sobreestimada (solapa con Vilacampa y Frexulfe).
1

No Anexo III, inclúese un mapa co Estado de Conservación para cada Monte para tódolos hábitats.
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PARTE IV. CONXUNTO DE INDICADORES
IV.1. Relevancia do Conxunto de Indicadores para a Conservación
Os hábitats en xeral da Serra do Xistral, e os queirogais húmidos en particular, precisan dunha xestión activa
de forma regular, xa que en ausencia de manexo en moitos casos tenderían a evolucionar espontaneamente
cara formacións de matogueiras pre-forestais ou forestais nalgúns casos.
O Modelo de Xestión establece un Conxunto de Indicadores como sistema de medición dos resultados que se
pretenden acadar en canto ao Estado de Conservación dos hábitats. Estes indicadores deben ser: axustados
localmente para cada hábitat, facilmente recoñecibles por tódolos axentes participantes, e ligados a unhas
pautas e Recomendacións de actuación (ver PARTE V.2) para as zonas que non se atopen no Estado Favorable
de Conservación. Este sistema está baseado nun coñecemento científico sólido que foi debatido cos
propietarios, para despois recoller, non só as súas opinións, se non tamén os seus coñecementos neste tema,
fomentando así a súa implicación en LIFE ICL.

IV.2. Conxunto de Indicadores
Estes indicadores foron deseñados para cada hábitat prioritario obxecto do proxecto LIFE ICL. O conxunto de
indicadores é aplicable para aquelas zonas ocupadas por cada hábitat prioritario en cuestión. Para facilitar o
seu uso inclúese a Guía visual do Conxunto de Indicadores (Anexo VI) . Por outra banda, aqueles lugares que
figuren na cartografía de hábitats do proxecto como non prioritarios e que ademais pola súas características
(condicións de localización, exposición, edafoloxía, etc.) non dispoñen da potencialidade para albergar os
hábitats prioritarios, consideraranse para a súa valoración como parte das Zonas de Diversificación de Hábitats
Naturais da Contorna (ZODIHAC).
A presenza destes outros hábitats en solución de continuidade cos hábitats prioritarios (ver capítulo II.7)
valórase positivamente e considérase que contribúe a un Estado e Conservación favorable dos hábitats
prioritarios, dada a súa importancia para a conectividade dos mesmos e para proporcionar recursos a especies
animais que contribúen a súa dinámica.
Hai que ter en conta que en zonas baixas, máis cálidas, menos húmidas e ocupadas por matogueiras secas de
Ulex europaeus moi desenvolvidas, non se aplicarán os indicadores dos queirogais húmidos nin de ningún
outro tipo de hábitat, xa que se considera un hábitat distinto ós obxecto do proxecto LIFE ICL. Tampouco se
avaliarán as fragas ou uceiras de Erica arborea, que pasarían a formar parte das ZODIHAC.
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IV.2.1. Indicadores para queirogais húmidos 4020*
Dacordo co exposto no punto anterior identificáronse sete indicadores relevantes para a valoración dos
queirogais húmidos da Serra do Xistral (ver Anexos V e VI).
Táboa 8. Indicadores do bo ou deficiente estado de conservación para o hábitat 4020*

Estado de Conservación Favorable

Estado de conservación Desfavorable

1. ESTRUTURA DA
VEXETACIÓN

Queirogais de altura media (0,3-0,6m)
con ocos na cobertura

Queirogais continuos de máis de 0,6m de
altura
Queirogais dispersos de menos de 0,3m
de altura

2. RELACIÓN MATO
HERBÁCEAS

Entre 30-80% de mato

3.COBERTURA DE
TOXO

<50% do mato

≥50% e moita altura

4. PRESENZA DE
FENTOS

Presenza escasa ou nula de fentos da
especie Pteridium aquilinum

Presenza abundante de fentos da especie

5. COBERTURA DE
ESPECIES EXÓTICAS
DE ÁRBORES

Presenza moi escasa ou nula (Pinus spp.
Eucalyptus)

Densidade media e/ou rexeneración de
árbores

6. SUCESIÓN
NATURAL

<5% de árbores e/ou especies de
matogueira seca

≥5% de árbores e/ou especies de
matogueira seca

7. EROSIÓN E
PROBLEMA DE
DRENAXE

Non hai trazos importantes de erosión
nin solo espido

Erosión importante e compactación do
solo

Indicador

<30% de mato
>80% de mato

Pteridium aquilinum

IV.2.2. Indicadores para turbeiras elevadas activas 7110* e turbeiras de cobertor 7130*
No caso das turbeiras, defínense catro indicadores para avaliar o estado de conservación destes hábitats na
Serra do Xistral (ver Anexos V e VI).
Táboa 9. Indicadores do bo ou deficiente estado de conservación para os hábitats 7110* e 7130*

Indicador

Estado de Conservación Favorable

Estado de conservación Desfavorable

1. COMPOSICIÓN E
ESTRUTURA DA
VEXETACIÓN
2. DENSIDADE E
COBERTURA DE
PIÑEIROS
3. COBERTURA DE
ESPECIES
INVASORAS

Composición e estrutura das
comunidades vexetais características
do hábitat.

Presenza importante de especies non
características e/ou alteracións na estrutura
do hábitat.

Presenza moi escasa ou nula.

Densidade media ou/e rexeneración de
árbores

Presenza moi escasa ou nula de
especies exóticas.

Presenza importante de especies exóticas.

Non hai trazos importantes de erosión
nin solo espido.

Erosión importante e compactación do solo.
Esvaramento de turba.

4. EROSIÓN E
PROBLEMAS DE
DRENAXE
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PARTE V. DIRECTRICES DE XESTIÓN
V.1. Normativa
O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran

zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director
da Rede Natura 2000 de Galicia) constitúe o principal marco normativo para a xestión do territorio nos espazos
de Rede Natura 2000 en Galicia.
De cara aos hábitats prioritarios, o obxectivo xeral do Plan Director para as ZEC é manter ou restablecer o
estado de conservación favorable dos hábitats naturais.
Para cada grupo de espazos, o Plan Director propón uns obxectivos que permiten definir o tipo de manexo e
aproveitamentos que se poderán desenvolver. Para o deseño do modelo de xestión de hábitats prioritarios da
ZEC Serra do Xistral, considéranse relevantes os seguintes, establecidos no artigo 13 (Obxectivos dos espazos
de humidais e corredores fluviais):
▌

Mellorar o estado de conservación dos tipos de hábitat naturais así como as condicións do seu ámbito,
nos espazos protexidos Rede Natura 2000 con tipoloxía de zonas húmidas e corredores fluviais
(Prioridade hábitats naturais. Punto 1.3.)

▌

Garantir unha dinámica hidrolóxica do conxunto de humidais o máis natural posible (Prioridade
procesos ecolóxicos. Punto 3.2.).

▌

Fomentar o aproveitamento racional dos recursos, compatibilizándoo cos valores de conservación das
zonas húmidas e cursos fluviais, e que permitan garantir o equilibrio dos procesos naturais. E
concretamente fomentar o mantemento da agricultura e gandaría extensiva tradicionais mediante a
sinatura de acordos ou convenios contractuais con profesionais, asociacións de profesionais ou
comunidades de montes que se comprometan á aplicación de medidas compatibles coa conservación
dos tipos de hábitat naturais e especies de interese comunitario. (Prioridade aproveitamento sostible
dos recursos. Punto 4.1.).

▌

Promover a creación e adecuación en cada ZEC das infraestruturas de uso público necesarias para
acercar á poboación local e aos visitantes os valores do espazo natural, de forma ordenada e
compatible cos obxectivos de conservación (Prioridade uso social. Punto 5.1.2.)

Para os humidais continentais, que é o grupo de hábitats no que se encadran os hábitats prioritarios da Serra
do Xistral, o Plan Director clasifica no seu artigo 44 as actuacións que se considera que poden afectar
positivamente, non afectar, ou afectar negativamente ao estado de conservación dos hábitats. Esta
clasificación servirá de referencia a hora de establecer o modelo de xestión de hábitats e definir as actuacións
de conservación deseñadas no proxecto LIFE IN COMMON LAND e recollidas nos POF.
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Táboa 10. Tipos de actuacións e incidencia das mesmas no estado de conservación dor hábitats (artigo 44 Plan Director)
Actuacións susceptibles de xerar un
estado de conservación favorable
dos
hábitats
de
interese
comunitario ou a súa recuperación
(Punto 3)

▌ c) O control e erradicación de especies invasoras presentes nos medios
húmidos continentais.

Actuacións que non supoñen unha
afección apreciable sobre o estado
de conservación dos hábitats de
interese comunitario (Punto 4)

▌ a) A xestión das formacións arbóreas de carácter alóctono (piñeirais,
eucaliptais) situadas sobre turbeiras orientada cara á rexeneración natural
destes ecosistemas, prevendo que as cortas que poidan ser autorizadas
deberán realizarse de forma manual para evitar calquera alteración sobre o
solo e sobre a rexeneración dos hábitats turfófilos.

▌ d) Restauración de matogueiras húmidas, turbeiras e marxes de lagoas
continentais que foron degradados debido a plantacións forestais con
especies alóctonas.

▌ b) As actividades tradicionais de pastoreo existentes antes da entrada en
vigor do presente plan nas matogueiras húmidas (4020*) que posúan unha
carga gandeira axeitada para que non supoñan unha mingua significativa na
estrutura, funcionamento e composición taxonómica dos ecosistemas
naturais e das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación,
así como as futuras actividades que se desenvolvan baixo as mesmas
condicións que as anteriores.
▌ c) As actividades tradicionais de aproveitamento dos queirogais húmidos
(4020*) tales como rozas manuais, queimas controladas e cortas, sempre e
cando se desenvolvan ao abeiro da normativa de usos forestais do presente
plan.
Actuacións que poden afectar de
forma apreciable ao estado de
conservación dos hábitats de
interese comunitario (Punto 5).

▌ d) A realización de rozas manuais sobre turbeiras, queirogais húmidos e
lagoas que causen unha afección apreciable sobre a composición, estrutura
e funcionalidade de los ecosistemas.
▌ e) La destrución, transformación, subsolado, sangrado, rozas mecánicas que
podan levar consigo unha alteración apreciable na estrutura, funcionamento
e composición taxonómica das brañas e turbeiras (4020*, 7110*, 7130*).
▌ h) A creación de novos pasteiros ou terreos de labor, cando supoñan a
destrución ou redución apreciable da superficie ocupara por hábitats
húmidos protexidos.

A normativa concreta recollida no Plan Director que afecta as accións de conservación levadas a cabo polo
proxecto LIFE ICL e recollidas nos POF pódense resumir en:

Regulación de usos agropecuarios (artigo 56):
Nas “directrices” faise referencia específica ao fomento das actividades ligadas aos sistemas de explotación
tradicional de carácter agrícola ou gandeiro como os aproveitamentos tradicionais e extensivos de matogueiras
húmidas.
Gandería extensiva (artigo 56.3.a): Considéranse usos permitidos aqueles de carácter tradicional vinculados
coas explotacións agrícolas e gandeiras existentes en cada espazo natural, que cumpran coa normativa
sectorial que resulte de aplicación e coas disposicións do presente plan, incluíndo entre eles (citamos os máis
representativos):

info@lifeincommonland.eu | www.lifeincommonland.eu

36

MODELO DE XESTIÓN BASEADO EN RESULTADOS DE CONSERVACIÓN

2º) As explotacións tradicionais de gandería extensiva establecidas antes da entrada en vigor do presente
plan, sometidas a un control adecuado que evite incrementos da presión incompatibles co mantemento
dos hábitats sometidos a aproveitamento directo, incluíndo as explotacións futuras que se desenvolvan
nas mesmas condicións que as anteriores.
5º) A creación de novos pasteiros ou terreos de labor cando se realicen sobre espazos non conformados
por hábitats de interese comunitario (campos de cultivos abandonados, formacións forestais de especies
alóctonas, xesteiras, etc.), nin sobre as áreas prioritarias das especies de interese para a conservación.
Considéranse actuacións suxeitas a unha adecuada avaliación das súas repercusións e posterior autorización
por parte do órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza:
2ª) A creación de novos pasteiros ou terreos de labor cando non supoñan a destrución ou redución
apreciable da superficie ocupada por hábitats protexidos ou ben das áreas prioritarias das especies de
interese para a conservación.
Peches (artigo 56.2.f.4). “Os peches e valados en terreos rurais deberán construírse de tal forma que non
impidan a circulación da fauna silvestre, axustándose ás normas sectoriais e ás contempladas no presente
plan. Os peches serán preferentemente vexetais, conformados por especies autóctonas, ou ben muros de pedra
mantendo os tipos construtivos tradicionais de cada zona, así como os feitos de madeira ou con estacas de
madeira e arame ou empregando pastor eléctricos, colocando dispositivos que faciliten a circulación da fauna
silvestre.

Regulación de usos forestais (artigo 57):
Entre as “directrices” recolle que a xestión forestal deberá desenvolverse mediante instrumentos de
ordenación e de xestión forestal redactados conforme a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. Para
a súa aprobación teranse en conta a diversidade e as necesidades de conservación dos hábitats naturais e
seminaturais de interese comunitario, así como dos hábitats das especies de interese para a conservación e,
por conseguinte, as directrices e normativas establecidas no presente plan. Os usos e aproveitamentos que
nestes documentos se recollan non poderán supoñer, en ningún caso, unha redución apreciable do estado de
conservación destes hábitats, sobre todo daqueles considerados como prioritarios ou que presenten unha
reducida cobertura ou elevada fraxilidade no espazo natural ou no conxunto da Rede Natura 2000 de Galicia.
Entre a normativa máis relevante de cara ao modelo de xestión recóllese:
Rozas, pastoreo, queimas controladas e cortas (artigo 57.3.f): consideraranse autorizables os usos e as
actividades sobre os queirogais húmidos (4020*) incluídos dentro da unidade ambiental UA270 Matogueiras
húmidas continentais, que non supoñan a desaparición ou diminución da superficie ocupada polo tipo de
hábitat, tales como rozas manuais, pastoreo, queimas controladas e cortas que non afecten os perfís do solo,
non provoquen a arrinca das plantas e non sexan seguidos por tratamentos posteriores (encalado, fertilización,
subsolado, plantación, sementeira, etc.) que comporten a transformación do tipo de hábitat:
1º) As autorizacións estarán suxeitas ás seguintes condicións:
i) A área de cada unha das actuacións non superará as 10 ha por solicitude e non se actuará na mesma
superficie durante un período mínimo de 5 anos.
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ii) No caso de precisar do emprego de maquinaria, prestarase especial atención a que non se provoque a
compactación, erosión ou perda da estrutura do solo. Para tal finalidade, soamente se poderán empregar
máquinas portátiles ou pequenos tractores de rodas coa potencia mínima que permita acoplar apeiros
mecánicos lixeiros que practiquen cortes sen arranque.
iii) Non se afectarán de forma apreciable os núcleos poboacionais das especies de interese para a
conservación.
iv) As actuacións respectarán as áreas ecotónicas con hábitats turfófilos (7110*, 7130*, 7140, 7150,
91D0*).
v) Co fin de favorecer a rexeneración natural, poderase exixir o mantemento da matogueira nunha franxa
perimetral á actuación.
2º) O órgano competente en materia de conservación da natureza soamente autorizará a realización deste
tipo de actuacións ata un máximo anual do 2% do tipo de hábitat no ámbito do espazo protexido no ámbito
de aplicación deste decreto. O dito órgano velará polo mantemento do estado de conservación favorable dos
queirogais húmidos (4020*), para o cal avaliará de maneira periódica a evolución temporal das actuacións
autorizadas e os seus posibles efectos sinérxicos, e poderá adoptar as medidas oportunas que aseguren a
conservación deste tipo de hábitat. Non se computarán nesta porcentaxe as superficies autorizadas nos
proxectos de ordenación, documento simple de xestión ou documento compartido de xestión aprobados, nin
a correspondente ao mantemento das redes de faixas de xestión de biomasa.
3º) A realización de actuacións que precisen a remoción dos perfís do solo, o arrincado das plantas o
supoñan a transformación (subsolados, sangrados, rozas mecanizadas con maquinaria pesada, etc.) dos
queirogais húmidos (4020*), deberán ser integradas nun proxecto de cara a ser sometidas ao procedemento
de avaliación de impacto ambiental.
Talas (artigo 57.3.d.1). As talas de masas forestais de especies alóctonas, coníferas autóctonas e nas masas
mixtas de especies alóctonas e coníferas autóctonas, efectuadas conforme ás especificacións incluídas no
presente plan e á normativa sectorial vixente, de maneira que se realicen garantindo a conservación dos solos
e dos compoñentes naturais e non leven consigo unha afección apreciable sobre tipos de hábitat do anexo I
da Directiva 92/43/CEE, das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación ou non afecten a
árbores e rodais singulares, declarados de conformidade co Decreto 67/2007, do 22 de marzo. Tamén con
referencia as talas, considérase uso prohibido o depósito de materiais sobrantes de cortas ou outros
aproveitamentos forestais sobre hábitats do anexo I da Directiva 92/43/CEE ou áreas prioritarias de especies
de interese para a conservación (artigo 57.3.i.2).
Queimas (artigo 57.3.e.4). Consideran sometidas a autorización preceptiva del órgano autonómico competente
en materia de conservación de la natureza, a realización de queimas controladas ou de restrollos, sempre que
non leven consigo unha afección sobre o estado de conservación dos hábitats e das áreas prioritarias das
especies de interese para a conservación e sexan realizadas conforme á normativa vixente.
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V.2. Recomendacións LIFE ICL para un bo EC do hábitat
Existen varais opcións para manter un bo estado de conservación do hábitat ou reverter a situación de estados
non óptimos ou alterados. LIFE ICL propón diferentes recomendacións e pautas de manexo como as máis
indicadas para levar a cabo (todas as recomendacións están limitadas no seu uso pola normativa, PARTE V.1.).

V.2.1. Recomendacións para manter os hábitats con EC favorable.
Neste apartado explicaremos brevemente as actuacións, que deben interpretarse como recomendadas para
manter un bo estado de conservación mantendo o aproveitamento sostible dos recursos.
A principal pauta de manexo recomendada para manter os mosaicos de queirogal e turbeiras nun Estado de
Conservación favorable é o aproveitamento tradicional con bestas ou cabalos salvaxes, opcionalmente
combinado co gando vacún en extensivo, priorizando o uso das razas autóctonas e cunha carga gandeira
axeitada para o mantemento do hábitat. Tamén existen outras alternativas coma rozas ou queimas que, no
caso de aplicarse, deberían facerse de forma puntual.
Táboa 11. Recomendacións para manter os hábitats prioritarios que teñan un Estado de Conservación favorable.

ACTUACIÓNS

MANTER O APROVEITAMENTO
TRADICIONAL DOS CABALOS
SALVAXES NOS HÁBITATS
PRIORITARIOS

MANTEMENT E MELLORA DE VÍAS
DE COMUNICACIÓN, CORRECCIÓN
DE IMPACTOS

Recomendacións para manter o Estado de Conservación do HIC*
Conservación dos hábitats
1. Manter unha densidade de entre 15 e 30 cabalos salvaxes por cada
100 ha. Podería vir acompañado de gando vacún.
2. Garantir a presenza de cabalos salvaxes durante todas as épocas
do ano nos hábitats prioritarios (sobre todo nos queirogais húmidos
en outono/inverno e nas turbeiras de cobertor no verán), xa que a
falta de acción fitófaga desembocará nun deterioro do Estado de
Conservación.
3. Asegurar a entrada de cabalos salvaxes ós queirogais húmidos
mediante a eliminación ou modificación de cercados.
4. Executar accións asociadas ó mantemento de cabalos salvaxes nos
montes: sinalización, peches perimetrais para evitar conflitos, e
outras.
1. Realizar tarefas de mantemento e mellora de pistas, modificando
as gabias e canles transversais de modo que a escorrentía chegue
dun xeito difuso, evitando a concentración do fluxo de auga nun
único drenaxe e o depósito de materiais alóctonos.
2. Mellorar os pasos utilizados polo gando e maquinaría agrícola
adecuando os camiños ó funcionamento hidrolóxico dos sistemas de
turbeiras
3. Limitar os vehículos ás vías existentes a través de sinalización ou
obstáculos naqueles camiños que impacten no hábitat.

INSTALACIÓN DE
INFRAESTRUTURAS DE XESTIÓN
GANDEIRA

1. Instalar cercados gandeiros para crear áreas de exclusión para
evitar o pisoteo nas zonas máis sensibles das turbeiras
2. Instalar novos bebedeiros para dar servizo ó gando e evitar
concentracións en áreas sensibles, ou para proporcionar auga en
zonas próximas ás áreas de exclusión.

CORRECCIÓN HIDROLÓXICA OU
TOPOGRÁFICA

1. Posteriormente ás accións anteriores, modificar os perfiles
superficiais do solo e sedimentos buscando facilitar a naturalización
das contornas de actuación
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V.2.2. Recomendacións para mellorar o EC dos hábitats con EC desfavorable.
Neste apartado explicaremos brevemente as actuacións, que deben interpretarse como recomendadas, para
acadar un Estado de Conservación favorable cando ese non sexa o estado actual.
Táboa 12. Recomendacións para mellorar os queirogais húmidos (4020*) que teñan un EC desfavorable.
Indicador

Estado
desfavorable

Manexos

Xestión
gandeira

Recomendacións se existe degradación do hábitat
Mellora do Estado de Conservación
1. Aumentar a carga gandeira. O uso de cabalos salvaxes ou
bestas é a forma máis axeitada para conservar o hábitat.
2. Acadar un mínimo de 15 cabalos salvaxes por cada 100 ha
podendo incrementar o seu número ata 30. Podería vir
acompañado de gando vacún.
3. Empregar, na medida do posible, razas tradicionais de gando.

LIFE ICL

Recomendado

*Esta acción tamén é axeitada para despois das rozas.

Queirogais
de altura
media maior
0,6m

Rozas

1. Rozar o mato, de forma puntual, entre 2 meses antes do inicio
da floración e o final da frutificación (mellor a principios de
outono para evitar compactación en época de chuvias).
2. En caso de fentos (Pteridium aquilinum) rozar de forma
selectiva continuada, deixando o resto de plantas intactas para
que dean sombra ós brotes que xorden despois da roza, ata ir
esgotando as reservas de enerxía que hai no rizoma dos fentos).
3. Evitar rozas en zonas moi húmidas e respectar unha distancia
de 10m cos cursos de auga.
4. Empregar maquinaria pesada unicamente nas zonas non
turbosas, rozadora de cadeas, a unha altura de 12,5 – 15 cm do
solo.
5. Rozar manualmente con formas irregulares nos hábitats máis
sensibles.

Recomendado
puntualmente

Queimas
controladas

1. Por norma xeral, non realizar queimas controladas, pero no
caso de que se fixeran serán sempre, seguindo as consideracións
do Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia que considera
que este tipo de actividades tradicionais, sempre e cando se
desenvolvan ao abeiro da normativa de usos forestais de dito
Plan, son compatibles cun bo Estado de Conservación do hábitat.

Excepcional
ou non
recomendado

Xestión
gandeira

1. Reducir a carga gandeira de vacún ou as épocas do ano de
pastoreo. Reducir polo menos un 25% o pastoreo en inverno ou
reducir a carga gandeira a 0,25 UGM/ha (unha vaca por cada
catro hectáreas).
2. Pechar temporalmente aqueles queirogais con risco de
desaparición para evitar a entrada do gando, así como nos
queirogais máis turbosos e sensibles ó pastoreo (o pisoteo pode
reducir a cobertura de Sphagnum).
3. Instalar bebedeiros alternativos cando a existencia de auga na
zona sexa un factor atraínte para o gando, e poida provocar
sobrepastoreo.

Recomendado

1.
ESTRUTURA
DA
VEXETACIÓN

Queirogais
de altura
media menor
0,3m

2. RELACIÓN
MATO
HERBÁCEAS

>80% mato

<30% mato

Xestión
gandeira

1. Introducir pastoreo extensivo, respectando as cargas
explicadas no indicador 1 (altura maior de 0,6m, empregando, na
medida do posible, razas tradicionais de gando polo seu impacto Recomendado
positivo sobre a biodiversidade.

*Esta acción tamén é axeitada para despois das rozas.

Rozas

IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media maior 0,6m).

Recomendado
puntualmente

Xestión
gandeira

IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media menor 0,3m).

Recomendado
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3.
COBERTURA
DE TOXO

≥50% do
mato e moita
altura

Xestión
gandeira

Rozas

IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media maior 0,6m) E
INDICADOR 2 (>80% de mato).

Recomendado

*Empregar cabalo salvaxe.
IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media maior 0,6m) E
INDICADOR 2 (>80% de mato).
Preferiblemente en primavera ou verán, para reducir cobertura
de Ulex gallii.

Recomendado
puntualmente

*Trala roza, permitir o acceso dos cabalos salvaxes á zona.

4. PRESENZA
DE FENTOS

5.
DENSIDADE
DE ESPECIES
EXÓTICAS
DE ARBORES

Presenza de
fentos da
especie

Sen
actuación

Pteridium
aquilinum

Rozas

Densidade
media e/ou
rexeneración
de árbores

Corta

Xestión
gandeira
Xestión
gandeira

6. SUCESIÓN
NATURAL

≥5% de
árbores e/ou
especies de
matogueira
seca

Corta

Rozas

Xestión
gandeira

7. EROSION
Erosión
E
importante e
PROBLEMAS compactación
DE DRENAXE
do solo

Actuacións
en vías
secundarias
Restauración
da dinámica
hidrolóxica
natural

1. Non actuar se é puntual e localizado.
1. Rozar de forma selectiva continuada, deixando o resto de
plantas intactas para que dean sombra ós brotes que xorden
despois da roza, ata ir esgotando as reservas de enerxía que hai
no rizoma dos fentos).
1. Controlar a rexeneración procedente de plantacións forestais
próximas e erradicar as especies invasoras.
2. Cortar ou arrincar (de ser posible) as plantas de Pinus spp.,
Eucalyptus spp e outras especies arbóreas alóctonas.
3. Eliminar os restos de corta, así como os tocos (pedir
asesoramento técnico/científico para decidir a necesidade de
destruír ou arrincar os tocos). Poñer especial atención a posibles
rebrotes.
1. Introducir o pastoreo extensivo, no caso de que non haxa,
empregando, na medida do posible, razas tradicionais de gando
polo seu impacto positivo sobre a biodiversidade, tras a corta e
retirada dos restos das especies exóticas.
1. Aumentar gando vacún extensivo e/ou cabalos salvaxes.
IDEM INDICADOR 5 (Densidade media e/ou rexeneración de
árbores).
1. Cortar ou arrincar (de ser posible) as plantas de especies
arbóreas. Valorar a idoneidade en caso de ZODIHAC (ver
capítulo II.7)
2. Eliminar os restos de corta, así como os tocos (pedir
asesoramento técnico/científico para decidir a necesidade de
destruír ou arrincar os tocos). Poñer especial atención a posibles
rebrotes.
1. Rozar aquelas matogueiras secas que impidan o
desenvolvemento dos queirogais húmidos.
IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media maior 0,6m).
IDEM INDICADOR 1 (Queirogais de altura media menor 0,3m).
Reducir carga gandeira.
1. Instalar infraestruturas de xestión gandeira para cercar e
sinalizar zonas con problemas de erosión ou concentración do
gando en zonas sensibles: a) Instalar cercados gandeiros para
crear áreas de exclusión para evitar o pisoteo nas zonas máis
sensibles das turbeiras; b) Instalar novos bebedeiros para dar
servizo ao gando e evitar que se concentren en áreas sensibles
ou proporcionar acceso a auga en zonas próximas ás áreas de
exclusión.
1. Limitar os vehículos ás vías existentes a través de sinalización
ou obstáculos naqueles camiños que impacten no hábitat.
2. Eliminar pistas ou infraestruturas obsoletas non utilizables ou
cunha función que estea suplida por outras con menor afección á
actual.

Recomendado
Recomendado
puntualmente

Recomendado

Recomendado

Recomendado

Recomendado
puntualmente

Recomendado
puntualmente

Recomendado

Recomendado

1. Evitar drenaxes e/ou entorpecer o aporte de auga ó sistema.
2. Restaurar os elementos hidrolóxicos que sexan necesarios
para conservar e corrixir posibles alteracións do réxime hídrico,
Recomendado
asegurando un nivel freático mínimo que permita a conservación
deste tipo de hábitat.

info@lifeincommonland.eu | www.lifeincommonland.eu

41

MODELO DE XESTIÓN BASEADO EN RESULTADOS DE CONSERVACIÓN

Táboa 13. Recomendacións para mellorar as turbeiras (7110* e 7130*) que teñan un EC desfavorable.
Indicador

Estado
desfavorable

Manexos

Recomendacións se existe degradación do hábitat
Mellora do Estado de Conservación

Presenza
importante de
1.
Restauración
especies non
COMPOSICIÓN
de
características
1. Restaurar as condicións ecolóxicas e a cobertura vexetal
E ESTRUTURA
condicións
óptima do hábitat.
e/ou
DA
anteriores as
alteracións na
VEXETACIÓN
alteracións
estrutura do
hábitat

2. DENSIDADE
E COBERTURA
DE PIÑEIROS

Densidade
media e/ou
rexeneración
de árbores

Corta

3.
COBERTURA
DE ESPECIES
INVASORAS

Presenza
importante de
especies
exóticas

Eliminación
de especies
exóticas

4. EROSION E
PROBLEMAS
DE DRENAXE

Erosión
importante e
compactación
do solo

1. Cortar os pés de Pinus spp., Eucalyptus spp., e outras
especies arbóreas alóctonas.
2. Eliminar os restos de corta
3. En casos excepcionais poderase avaliar con

LIFE ICL

Recomendado

Recomendado

asesoramento científico/técnico a necesidade de
destruír ou incluso arrincar os tocos.

Xestión
gandeira

1. Eliminar as especies exóticas (especialmente invasoras) con
métodos preferiblemente manuais.

Recomendado

1. Reducir carga gandeira.
2. Instalar infraestruturas de xestión gandeira para cercar e
sinalizar zonas con problemas de erosión ou concentración do
gando en zonas sensibles: a) Instalar cercados gandeiros para
crear áreas de exclusión para evitar o pisoteo nas zonas máis
Recomendado
sensibles das turbeiras; b) Instalar novos bebedeiros para dar
servizo ao gando e evitar que se concentren en áreas sensibles
ou proporcionar acceso a auga en zonas próximas ás áreas de
exclusión.
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V.2.3. Recomendacións para restaurar os hábitats transformados.
Neste apartado explicaremos brevemente as actuacións, que deben interpretarse como recomendadas, para
recuperar un hábitat prioritario cando este fora transformado anteriormente.
Táboa 14. Recomendacións para aumentar a proporción de superficie dos hábitats prioritarios.
TRANSFORMACIÓN

FASES

HÁBITAT

Queirogal húmido
(4020*)

REPOBOACIÓN CON
DENSIDADE MEDIA E/OU
REXENERACIÓN DE
ÁRBORES

LABORES DE
CORTA E
SACA

Recomendacións se existe perda do hábitat
Restauración do hábitat
1. Cortar ou arrincar (de ser posible) as plantas de
Pinus spp., Eucalyptus spp., e outras especies
arbóreas alóctonas.
2. Eliminar os restos de corta.
3. En casos excepcionais poderase avaliar con
asesoramento científico/técnico a necesidade de
destruír ou incluso arrincar os tocos.
Poñer especial atención a posibles rebrotes

1. Cortar os pés de Pinus spp., Eucalyptus spp., e
outras especies arbóreas alóctonas
2. Eliminar os restos de corta.
Turbeiras de
3. En casos excepcionais poderase avaliar con
cobertor e elevadas
asesoramento científico/técnico a necesidade de
(7130* e 7110*)
destruír ou incluso arrincar os tocos.
4. Reducir ó mínimo o impacto da maquinaria
pesada, traballando desde pistas ou camiños.

Bosque autóctono

1. Favorecer a recuperación de bosque autóctono
de frondosas en zonas baixas próximas ós cursos
fluviais, mediante apeo e desembosque (se é
necesario) para a eliminación de plantacións
forestais e erradicación de especies invasoras (ver
capítulo II.7)

2. Cortar ou arrincar (de ser posible) as plantas de
Pinus spp. ou Eucalyptus spp.
SOBREPASTOREO E/OU
EROSIÓN DERIVADA DA
ACCIÓN DO GANDO

CERCADOS
DE
EXCLUSIÓN

Queirogal húmido
(4020*) Turbeiras
de cobertor e
elevadas (7130* e
7110*
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PARTE VI. SISTEMA DE PAGOS POR RESULTADOS DE CONSERVACIÓN
VI.1. Que é o Sistema de Pagos?
Os pagos por resultados de conservación forman parte dun mecanismo financeiro innovador de conservación
que consiste en premiar economicamente a propietarios que logren un resultado concreto a prol da
biodiversidade.
Os obxectivos de biodiversidade dos mecanismos baseados en resultados refírense a hábitats, paisaxes e
especies de alto valor de conservación, en especial aqueles que corren maior perigo (Keenleyside et al., 2014).
Estes Sistemas de Pagos outorgan pagos sobre a base da calidade do resultado ambiental desexado que se
entrega. Isto contrasta co modelo estándar onde os pagos se outorgan polo cumprimento de certas condicións,
ben sexan prohibicións ou accións obrigatorias. O pago máis alto se entregará cando a condición de, por
exemplo, hábitat, teña a mellor calidade, a avaliación basearase en criterios obxectivos (vinculada ós
indicadores). Estes métodos baséanse no modelo de Burren (Parr et al., 2010).

VI.2. Experiencias previas
No caso de pagos vinculados á conservación de especies ameazadas, hai bos exemplos como o realizado en
México (http://www.namonarchs.org) onde os propietarios reciben un pago por desenvolver medidas de
conservación para preservar o hábitat da bolboreta monarca (Danaus plexippus).
En Irlanda están a desenvolver o proxecto Hen Harrier Project (http://www.henharrierproject.ie) que inclúe un
Sistema de Pagos a agricultores con terreos aptos para a reprodución e zonas durmideiras para unha ave rapaz
(Circus cianeus), e o proxecto Pearl Mussel Programe (http://www.pearlmusselproject.ie), que busca mellorar
a calidade dos cursos de auga en beneficio do mexillón de río (Margaritifera margaritifera), en perigo de
extinción. Os agricultores son recompensados de forma que canto maior sexa a calidade dos hábitats de
turbeiras, pasteiros e bosques, maior será o pago que reciban os agricultores.

Figura 27. Relación entre os pagos e as puntuacións para as turbeiras no programa Pearl Mussel Programme.
Fonte: http://www.pearlmusselproject.ie
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Tamén en Irlanda, en canto a exemplos de pagos vinculados á conservación de hábitats, hai que destacar o
Programa Burren (http://burrenprogramme.com), onde se avalían pasteiros e queirogais mediante un conxunto
de indicadores fáciles de empregar. Cada terreo recibe unha puntuación entre 1 e 10 e tódolos campos cunha
puntuación superior a 3 reciben un pago, maior canto maior sexa a puntuación.

VI.3. Sistema de Pagos no marco do LIFE ICL
O proxecto LIFE IN COMMON LAND inclúe a execución dun mecanismo de pagos por resultados de
conservación, vinculados ó Conxunto de Indicadores (PARTE IV). Os pagos calcularanse por unidade de
superficie (ha) e dependerán do Estado de Conservación dos hábitats prioritarios 4020*, 7110* e 7130*.
Durante os tres últimos anos do proxecto LIFE (2020, 2021 e 2022) avaliarase o Estado de Conservación destes
hábitats para cada un dos Montes participantes, e na terceira anualidade (2022) está previsto efectuar un único
pago resultante das tres avaliacións anuais.

VI.4. Perspectivas de futuro
Os pagos por resultados de conservación, e a financiación de accións de conservación durante a execución do
proxecto LIFE, aumentarán os beneficios e posibilitarán unha continuidade no tempo da xestión sostible a prol
do bo Estado de Conservación dos hábitats de turbeiras e queirogais húmidos da Serra do Xistral.
O interese da Administración abre a porta a incluír este tipo de pagos nos futuros Programas de
Desenvolvemento Rural como mecanismo financeiro innovador para a conservación da biodiversidade. A
seguinte figura representa os impactos e beneficios das diferentes xestións dos hábitats, incluíndo os pagos
como novo elemento a ter en conta.

Figura 28. Impactos e beneficios ante diferentes escenarios de aproveitamento na Serra do Xistral.
Adaptado de Prokofieva et al.,2012.
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Anexo I. Zonificación segundo coberturas
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Anexo II. Zonificación segundo EC dos HIC*
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Anexo III. EC dos HIC* por Monte Veciñal.

A BALSA
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BOIMENTE
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CADRAMÓN
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FREXULFE
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LAXA MOURA
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MIÑOTOS
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MONTOUTO
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STO. TOMÉ DE RECARÉ
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SILÁN
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TENENTE E XISTRAL
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VILACAMPA
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Anexo IV. Zonificación ZEC Serra do Xistral

Fonte: DECRETO 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación os lugares
de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.
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Anexo V. Táboas de avaliación do Conxunto de Indicadores
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Anexo VI. Guía visual do Conxunto de Indicadores
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