
1. ¿Que é a REDE NATURA 2000?

A Rede Natura 2000 é unha rede ecolóxica eu-
ropea de áreas de conservación da biodiversidade 
formada por máis de 27.000 espazos naturais de 
alto valor ecolóxico en toda Europa. Galicia con-
ta con 75 espazos incluídos na Rede Natura 2000 
(un 12% do territorio), 59 deles son Zonas de 
Especial Conservación (incluíndo a ZEC Serra do 
Xistral). Distinguimos dous tipos de zonas:

• (ZEC) Zonas Especiais de Conservación (es-
tablecidas segundo a Directiva Hábitats (DC 
92/43/CE)). As ZEC son lugares que albergan 
hábitats de interese comunitario por si mes-
mos ou polas especies de fauna e flora que 
neles viven.

• (ZEPA) Zonas de Especial Protección para as 
Aves, designadas en virtude da Directiva Aves 
(DC 2009/147/CE). As ZEPA son lugares decla-
rados para a protección das aves e os seus 
hábitats.

O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia é 
o instrumento básico para a planificación, orde-
nación e xestión en rede das zonas Natura 2000 do 
noso territorio.(1) 

(1)  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.

Contorno do territorio 
pertencente á Rede Natura 
2000 na Serra do Xistral.
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COMERCIALIZACIÓN 
DE BENS E SERVIZOS 
NA REDE NATURA 2000



2. ¿Que son os bens e servizos ecosistémicos?

Os bens e servizos ecosistémicos defínense 
como as contribucións que os ecosistemas aportan 
ó benestar humano (2). Poden clasificarse en 3 
grandes grupos:

• Provisión: Fan referencia a bens e servizos 
producidos polos ecosistemas, e que son de 
consumo material por parte do ser humano. 
Exemplos: alimentos, auga potable, madeira, 
enerxía renovable, medicamentos e outros.

• Regulación: contribucións indirectas ó be-
nestar humano debidas ó funcionamento dos 
ecosistemas. Exemplos: control da erosión, 
fertilidade do solo, control de inundacións, 
polinización de cultivos, regulación da ca-
lidade do aire, a auga e o clima e outros.

• Culturais: bens e servizos intanxibles, nor-
malmente obtidos pola poboación por experien-
cias directas coa natureza. Exemplos: identi-
dade cultural, desfrute estético, espiritual 
e relixioso, actividades recreativas e de 
ecoturismo, educación ambiental, inspiración 
artística e outros.

A Comisión Europea estimou que os espazos Na-
tura 2000 proporcionan ós cidadáns servizos vi-
tais como o almacenamento de carbono, o mante-
mento da calidade de auga ou a protección fronte 
a inundacións e secas, valorados entre 200.000 e 
300.000 millóns de euros ó ano (3).

(2) Haines-Young, R. and Potschin, M.B. (2018): Common Interna-
tional Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and 
Guidance on the Application of the Revised Structure.

(3) European Union (2013): The Economic Benefits of Natura 2000. 

O emprego dun indicativo da súa procedencia de 
espazos Natura 2000 ten un elevado potencial para 
a expansión das canles de comercialización e o 
incremento do valor engadido dos produtos. Como 
precedentes a este respecto pódese citar que, du-
rante os anos 2013/2014, o Ministerio de Medio Am-
biente e a ONG SEO/Birdlife fixeron unha proba de 
comercialización de produtos diferenciados co selo 
“Natura 2000” en España. Os resultados foron moi 
satisfactorios, cun aumento das vendas destes pro-
dutos e unha gran valoración por parte dos clientes 
(a maioría dispostos a pagar máis e a priorizar a 
compra de produtos con este selo). 

O pasado ano, no marco do proxecto LIFE “Ac-
tiva tu auténtica riqueza. Red Natura 2000”,si-
nalizáronse máis de 140 produtos con procedencia 
Rede Natura 2000 en 50 hipermercados do territorio 
nacional. Recentemente, constituíuse o grupo ope-
rativo “Sabores RN2000”, para contribuír a reco-
ñecer o valor da produción agroalimentaria na Rede 
Natura 2000. Un dos seus principais obxectivos é 
diferenciar produtos xerados nesa rede de espazos 
naturais baixo un distintivo específico e intro-
ducilos nos circuítos comerciais. Existen outros 
distintivos de interese para a comercialización 
como poden ser as etiquetas de “Agricultura eco-
lóxica” (4) ou de “Denominación de Orixe Protexida” 
(DOP) e “Indicación Xeográfica Protexida” (IGP) 
(5). O recoñecemento da orixe dos produtos como 
etiqueta de calidade pode ter así mesmo efectos 
sinérxicos para a promoción turística da área, es-
pecialmente se se desenvolven estratexias orienta-
das á integración da comercialización de produtos 
locais, a hostalería da zona, e a potenciación de 
rutas turísticas na Serra do Xistral.

(4) Consello Regulador Agricultura Ecolóxica de Galicia: 
https://www.craega.es

(5) Asociación Española de Denominaciones de Origen: 
http://www.origenespana.es

+ info → lifeincommonland.eu

3. A ZEC Serra do Xistral como produtora de bens 
e servizos

Os ecosistemas que se poden atopar na ZEC Se-
rra do Xistral producen bens e servizos que son de 
grande importancia para a poboación, tanto local 
como visitante. As actividades agro gandeiras des-
envolvidas dende hai séculos na zona teñen esta-
blecido unha forte interdependencia e co-evolución 
con hábitats como os queirogais e turbeiras. Desta 
forma, se pode considerar a produción gandeira de 
vacún e o aproveitamento tradicional dos cabalos 
salvaxes como un destes servizos proporcionados 
polos ecosistemas, tanto no que se refire a pro-
dutos cárnicos como derivados lácteos. As propias 
características dos hábitats e particularmente a 
súa diversidade vexetal permiten outro tipo de 
producións coma o mel, cogomelos ou froitos sil-
vestres. 

As características do relevo facilitan, así 
mesmo, o aproveitamento da enerxía eólica. Por ou-
tra parte hábitats coma os queirogais, pero sobre 
todo as turbeiras, cumpren a través dos procesos 
de almacenamento de carbono atmosférico na plan-
ta e no solo unha importante función para a loita 
contra o cambio climático. Ademais, contribúen a 
importantes procesos como ós de depuración das 
augas, e a polinización. Finalmente, a forte re-
lación dos habitantes locais e o seu modo de vida 
co medio móstrase nun vencellamento cos hábitats e 
a paisaxe da Serra do Xistral, paisaxe que ademais 
ten un elevado potencial para atraer actividades 
turísticas, deportivas e recreativas, e mesmo ac-
tividades científicas ligadas ó grande interese 
botánico, xeolóxico ou histórico da área.

4. Comercialización de bens e servizos

Unha das maneiras de recoñecer o valor de algúns 
dos servizos ecosistémicos producidos nun sitio 
Natura 2000 como é a Serra do Xistral, e parti-
cularmente os servizos de provisión (e incluso os 
culturais),é a posibilidade de empregar a súa pro-
cedencia como etiqueta de calidade.


