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BLOQUE 3: TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
Asumimos como un dos nosos compromisos principais a conservación e restauración dos hábitats naturais
claves tanto para a conservación da biodiversidade como para a mitigación da emerxencia climática (polo seu
papel como reservorios de carbono), caso, por exemplo, dos bosques, as turbeiras e as matogueiras húmidas.
Entendemos que os recursos naturais e os materiais do subsolo teñen que ser aproveitados eficientemente e
satisfacer as necesidades da poboación e non ás das empresas. Comprometémonos a desenvolver un marco
legal autonómico de avaliación medioambiental que obrigue a uns detallados e imparciais estudos de impacto
medioambiental a calquera proxecto que potencialmente poda resultar lesivo para o medio ambiente e que
estableza uns tempos e canles que favorezan a participación cidadá. Queremos elaborar plans vinculantes para
abordar a urxencia producida pola perda de biodiversidade, así coma avaliar o seu impacto sobre a provisión de
servizos ecosistémicos chaves para o noso benestar.
Deste xeito, os nosos compromisos cos espazos naturais:
•

•
•
•

•

•

•

Blindaremos a protección dos espazos naturais de Galicia. Revisaremos o actual Plan Director da Rede
Natura 2000 para reforzar o seu carácter conservacionista e elaborar plans de xestión específicos para
cada un dos espazos naturais integrados nesta rede. Aumentaremos a protección da Rede Natura 2000,
equiparándoa a outras figuras de espazos protexidos como o parque natural. Ademais duplicaremos a
superficie protexida ao abeiro da rede Natura 2000 e dotarémolos de orzamento suficiente que permita
a execución das distintas medidas incluídas nos plans de xestión dos espazos naturais que a compoñan.
Aumentaremos os Espazos naturais protexidos do 11,7% ata o 18 % do noso territorio.
Recuperaremos os hábitats orixinais e prioritarios dos parques naturais, por exemplo, non é
recomendable a existencia de eucaliptais nas Fragas do Eume
Crearemos novos parques naturais no Macizo Central Ourensán, Os Ancares, O Courel, Monte Pindo e
arredores do PNMTIAG e recuperaremos o humidal da lagoa de Antela e espazos en A Limia e Terra
Chá, os bosques de ribeira como As Gándaras de Budiño. Realizaremos un presuposto adecuado aos
recursos que estes proxectos precisan e fomentaremos a participación das comunidades locais e as
actividades económicas sustentables.
Acometeremos un plan para aumentar a propiedade pública nos parques naturais, xa que
actualmente o 76,3 % da superficie é de titularidade privada. Negociaremos cos propietarios ou
permutaremos terras do banco de terras ou terras abandonadas para ir completando a titularidade
pública nos parques naturais e zoas de especial protección.
Deseñaremos e executaremos un programa de corredores ecolóxicos para a conectividade ecolóxica
entre os espazos naturais que permitan os movementos da fauna entre espazos protexidos sen causar
problemas á poboación. Crearemos vías de vexetación e pasos de fauna para salvar as infraestruturas
que as veces fragmentan o territorio e limitan a renovación xenética de poboacións.
Promoveremos plans de conservación e recuperación para todas as especies de fauna e flora
catalogadas como vulnerables ou en perigo de extinción.
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•
•
•

Deseñaremos e executaremos Plans de recuperación das rías galegas e eliminaremos de vertidos
urbanos.
Dotar de medios económicos, humanos e materiais aos departamentos de Medio Ambiente, en
particular aos que se encarguen do desenvolvemento de procedementos sancionadores.
Faremos un seguimento en materia de xustiza ambiental, asegurando a inclusión de medidas
correctivas que compensen as penalizacións e limitacións de usos ás persoas residentes dentro de áreas
naturais protexidas, independentemente da figura de protección empregada.

Poremos tamén foco na minaría, pola súa potencialidade destrutiva e a súa natureza extractivista:
•

Derogaremos a “Lei de Depredación” e aprobaremos un Plano de Actividades Extractivas que garanta
o uso racional dos recursos xeolóxicos sen comprometer a saúde e o ambiente. O novo marco legal
porá por riba das extraccións, os usos actuais do solo, o medio ambiente e o patrimonio natural,
artístico, histórico ou arqueolóxico.

•

Crearemos un Consello Galego da Minaría na que terán cabida as organizacións ambientais, veciñais e
de defensa do entorno. Deste xeito, garantiremos a participación de todas na elaboración, deseño e
execución da política mineira e a capacidade de decisión dos propietarios das terras sobre as solicitudes
de dereitos mineiros.

•

Forzaremos ás empresas á recuperación dos espazos degradados como resultado da súa actividade.

•

Faremos respectar e reforzaremos a Lei da Minaría, especialmente o referido a obrigatoriedade da
restauración. As empresas realizarán provisións para a restauración do medio e cubrirán todos os riscos
incluídos os de calamidade e catástrofe e “actos de deus”. Os plans de recuperación durarán todo o
tempo necesario, mesmo se se precisa mantemento permanente das instalacións en desuso.

•

Paralizaremos e non admitiremos a trámite ningún proxecto en explotacións mineiras pechadas,
desmanteladas ou abandonadas sen que se teña contemplado un plan de restauración ecolóxica
completa que será sometida a un período de información e exposición pública para que todos os
actores, especialmente os veciños e as asociacións representativas de intereses colectivos como as
asociacións ambientais podan supervisalo e examinalo. A exposición será presencial e telemática e os
plazos legais de información pública serán ampliados ata 5 meses fundamentando esa ampliación en
razóns de interese xeral. Os proxectos se exporán con linguaxe accesible para todas e os aspectos
técnicos serán explicados para que as empresas beneficiarias non se podan escudar en linguaxes
herméticas ou excesivamente técnicas que imposibiliten a transparencia das súas actuacións e a
participación doutros actores.

•

Elaboraremos plans de restauración de balsas e escombreiras como a do Monte Neme e as pizarreiras
do Courel e instalacións análogas de outras industrias como a balsa de lodos vermellos de Alcoa.
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