CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

SECCIÓN 15

Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible

1. COMPETENCIAS

A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible é o órgano da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ao que corresponde o exercicio
das competencias e funcións que en materia de medio ambiente e conservación da
natureza se establecen nos artigos 27.15 e 30, e 29.4 do Estatuto de autonomía de
Galicia e demais normativa de aplicación, en especial na normativa sobre a protección
ambiental de Galicia.
Ao abeiro do establecido no artigo 2.1 do Decreto 1/2006, do 12 de xaneiro, polo
que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, para o desempeño das súas funcións, esta Consellería
estrutúrase nos seguintes órganos:
1. O Conselleiro
2. Secretaría Xeral
3. Dirección Xeral de Conservación da Natureza
4. Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
5. Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible
6. Delegacións provinciais
7. Órganos colexiados
Polo Decreto 24/1987, do 29 de xaneiro, a Comunidade Autónoma de Galicia
asume as funcións e servizos inherentes ás competencias estatuariamente asumidas
sobre programación, aprobación, execución e explotación dos aproveitamentos
hidráulicos, así como a ordenación e concesión dos recursos hidráulicos das cuncas do
territorio galego, incluíndose a elaboración do Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa. Para
cumprir con estas competencias, e ao abeiro do establecido no artigo 2.2 do devandito
Decreto 1/2006, do 12 de xaneiro, quedan adscritos á Consellería de Medio Ambiente e
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Desenvolvemento Sostible o organismo autónomo Augas de Galicia e o Ente Público
Obras e Servizos Hidráulicos.
En virtude do Decreto 111/1992, do 11 de abril, constitúese a Sociedade Galega
do Medio Ambiente S.A., para planificar e xestionar o tratamento e eliminación dos
residuos sólidos urbanos e asimilables na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2007

2.1 DA CONSELLERÍA
A Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no ano 2007,
continuará coa orientación ambiental comezada no anterior exercicio, que se basea na
introdución de melloras na xestión, na programación e na planificación, para o cal
seguiranse empregando métodos de traballo dinámicos que comporten unha maior
implicación social, empresarial e institucional.
Considerando a evidencia de que o medio ambiente resulta un elemento
fundamental para o desenvolvemento económico e social da nosa Comunidade
Autónoma, esta Consellería dirixirá as súas actuacións á súa conservación, protección,
mellora e promoción, buscando que o mencionado desenvolvemento económico e social
avance na senda da sostibilidade.
Con estas premisas iniciais, os obxectivos xerais para as actuacións da
Consellería neste ano pódense formular nos seguintes:
1. Acadar unha suficiente representatividade dos espazos naturais e das especies
acollidos a algunha figura de protección, potenciando o uso público de todos eles e
mellorando a súa planificación, así como a conservación dos seus ecosistemas.
2. Avanzar na optimización da xestión de todos os residuos que se producen en
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Galicia, previndo e reducindo a súa xeración, así como acadando cotas cada vez
máis altas de selección, reutilización, reciclaxe e compostaxe.
3. Axudar á instauración dunha actividade empresarial e uns procesos produtivos cada
vez máis respectuosos co medio, co emprego de tecnoloxías cada vez menos
contaminantes e máis eficientes enerxeticamente.
4. Reforzar o carácter horizontal da política ambiental, conseguindo que o espírito da
sostibilidade impregne a todas aquelas políticas sectoriais con algunha clase de
repercusión sobre o medio, de tal xeito que o desenvolvemento económico e social
de Galicia sexa cada vez máis sostible.
5. Avanzar no coñecemento sobre o estado ambiental e no desenvolvemento de
modelos axeitados de prevención de riscos ambientais.
6. Mellorar e ampliar a información ambiental a disposición da poboación, o cal
servirá de base para concienciar á cidadanía da importancia do medio e da
necesidade da súa conservación, dándolles a coñecer a súa responsabilidade nesta
tarefa e facéndoos partícipes das iniciativas que ao respecto se ideen dende a
Administración.
Polo tanto, considerando estes obxectivos, as principais liñas nas que se baseará
a política de actuación da Consellería para este exercicio orzamentario pódense perfilar
nas seguintes:
1. Protección, conservación e promoción da natureza:
A) Consolidación dunha rede de áreas protexidas conformada pola Rede Natura
2000, os humedais de importancia internacional e os espazos naturais
protexidos, segundo o disposto na Lei 9/2001, de conservación da natureza de
Galicia.
B) Impulso da posta en valor destas áreas mediante a realización de infraestruturas
e equipamentos, así como a creación de centros temáticos e de investigación,
xunto co deseño de plans e estratexias que permitan unha ordenación global
máis coherente desas actividades.
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C) Fomento da cooperación internacional con EUROPARC, da protección
transfronteiriza con Portugal e con outras comunidades autónomas, e da
creación de reservas da biosfera auspiciadas pola UNESCO.
a) No referente á conservación de hábitats e especies, basearase no catálogo
de especies ameazadas e o de árbores senlleiras de Galicia para a posta en
marcha dos correspondentes plans de recuperación de especies.
D) Promoción da sostibilidade na actividade da pesca fluvial e da conservación dos
ecosistemas fluviais, mediante a aprobación e activación do Plan galego de
ordenación dos recursos piscícolas e dos ecosistemas acuáticos continentais.
E) Planificación do sector cinexético, coa instauración de liñas de acción que
conduzan a un aproveitamento sostible, así como coa realización de actuacións
para a conservación e desenvolvemento das especies cinexéticas.
2. Mellora da calidade ambiental e do seu control:
A) Promoción da xestión axeitada dos residuos urbanos por parte dos concellos, o
que permitirá avanzar cara ao vertido cero na nosa Comunidade. Para iso,
mellorarase o funcionamento das infraestruturas de xestión de residuos
xestionadas polos concellos, colaborando e apoiando aos mesmos, e apoiarase a
construción de novas plantas de transferencia mediante incentivos en forma de
subvencións aos xestores.
B) Fomento dun ciclo integral dos residuos, baseado na sostibilidade, mediante a
actualización do marco normativo, o impulso das actividades de selección,
reutilización e reciclado dos mesmos, apoiando a construción das
infraestruturas precisas, a dotación cos equipamentos axeitados e a
investigación e o desenvolvemento de novos procesos e tecnoloxías máis
eficientes.
C) Establecemento dunha Rede de Control Ambiental, que permita dispor da
información relativa á calidade do aire e das masas de auga, así como sobre o
nivel de contaminación acústica, cunha rapidez e fiabilidade óptimas, de forma
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que sirvan de base para poder adoptar posteriormente as medidas correctoras
oportunas.
D) Planificación, elaboración e execución de proxectos de prevención,
conservación e restauración de solos e espazos contaminados e degradados.
3. Integración da sostibilidade no desenvolvemento económico e social:
A) Executar a fase de participación pública dentro do proceso de elaboración da
Estratexia galega de desenvolvemento sostible.
B) Posta en marcha do programa de implantación da avaliación ambiental
estratéxica de plans e programas.
C) Implantación de plans de sostibilidade a escala local a través do programa
piloto “Núcleos de sostibilidade integrada”, de plans de desenvolvemento
sostible dos espazos naturais protexidos, así como do programa de apoio ás
Pemes para a elaboración de memorias de sostibilidade.
D) Promoción da educación ambiental, como ferramenta central para inculcar na
cidadanía a necesidade de protexer e utilizar racionalmente o entorno e para
integrar o concepto de sostibilidade na sociedade, deseñando para elo unha
nova estratexia de educación ambiental.
E) Posta en marcha do Plan galego de acción fronte ao cambio climático, a través
dos programas de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro (20072009), e comezo dos traballos de elaboración do programa galego de adaptación
ao cambio climático.
F) Fomento dos programas de observación e investigación ambiental, coa
finalidade de incrementar o coñecemento sobre os sistemas naturais e a
capacidade predictiva sobre o seu comportamento, de elaborar plans de
prevención de riscos ambientais e de proporcionar unha mellor e máis completa
información á sociedade sobre o estado do medio ambiente e sobre as variables
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relacionadas co desenvolvemento sostible, para o cal se mellorará o tratamento
e as canles de difusión da información ambiental.

2.2 DO ORGANISMO AUTÓNOMO
AUGAS DE GALICIA
Coa Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración Hidráulica de
Galicia, créase Augas de Galicia, como organismo autónomo de carácter administrativo,
que incorpora nos seus órganos colexiados de decisión e de xestión unha representación
destacable dos distintos usuarios da auga en función da súa importancia respectiva.
Deste xeito, este organismo autónomo pasa a ser unha ferramenta imprescindible
para o cumprimento das competencias coas que conta Galicia en materia de augas. O
seu obxectivo primordial consistirá na consecución dunha mellora efectiva na
planificación hidrolóxica da nosa Comunidade Autónoma, así como acadar o
desenvolvemento dun completo e eficiente servizo público de abastecemento de auga
potable á poboación e de saneamento das augas residuais. Tamén haberá que ter sempre
presente, como estratexia de fondo, a adaptación ao disposto na Directiva 2000/60/CE,
do 23 de outubro de 2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no
ámbito da política de augas.
Tendo presente este fin último, durante o ano 2007 Augas de Galicia centrará a
súa actividade nas seguintes liñas de actuación:
1. Plan hidrolóxico:
A) Avaliación dos recursos hídricos existentes, afondando no grao de coñecemento
da súa calidade, co fin de optimizar a súa xestión e a priorización dos usos da
auga.
B) Ordenación e recuperación de marxes e ribeiras, coa fin de evitar impactos
ambientais negativos.
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C) Conservación e recuperación do medio hídrico.
D) Deslindes de dominio público, coordinadamente coa ordenación dos espazos
naturais.
E) Estudar e desenvolver solucións globais que permitan garantir o subministro de
auga potable en épocas de precipitacións baixas.
F) Estudo de riscos asociados con fenómenos hidrolóxicos.
2. Plan de abastecemento:
Buscarase o desenvolvemento do Plan de abastecemento, que planifica a realización
das obras hidráulicas necesarias para avanzar na dotación dun servizo público de
abastecemento de auga potable a un número cada vez maior de núcleos de
poboación.
Tendo en conta os campos de competencia municipal neste ámbito, actuarase en
colaboración cos concellos, ao abeiro do establecido no Decreto 84/1997, do 10 de
abril, sobre colaboración técnica e financeira da Administración Hidráulica de
Galicia coas entidades locais en materia de abastecemento e saneamento de augas.
3. Plan de saneamento:
Con este plan pretenderanse evitar os efectos ambientais negativos derivados do
vertido de augas residuais, podendo chegar a cumprir ao fin do ano 2009 cos
requirimentos da Directiva 91/271/CEE, relativa ao tratamento de augas residuais
urbanas; entre outros, que todas as aglomeracións maiores de 2000 habitantes
equivalentes tiñan que ter o seu saneamento solucionado ao finalizar o ano 2005. Na
actualidade hai 18 destas aglomeracións cuxas EDAR aínda non se iniciaron.
Á súa vez, darase cumprimento ao disposto na Lei 8/2001, do 2 de agosto, de
protección de calidade das augas das rías de Galicia e de ordenación do servizo
público de depuración de augas residuais.
Deste xeito, en 2007 continuarase coa realización das obras hidráulicas previstas no
plan, consistentes, principalmente, na construción de estacións depuradoras de
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augas residuais, redes de colectores xerais e emisarios submarinos.
Ao igual que ocorría co abastecemento, haberanse de ter en conta as competencias
dos concellos, colaborando con eles segundo o disposto no mencionado decreto.
4. Programa de lodos de depuradoras:
Cumprindo coas directrices do Plan nacional de lodos, preténdese dar comezo neste
exercicio a un proxecto de creación dunha planta de tratamento dos lodos
procedentes das estacións depuradoras de augas residuais, coa que se tratará de
xestionar adecuadamente estes residuos, buscando solucións alternativas para a súa
valorización.
5. Obras de interese xeral do Estado:
Augas de Galicia continuará colaborando coas Confederacións hidrográficas do
Norte e do Douro, co obxecto de axilizar a realización das obras declaradas de
interese xeral na Lei do plan hidrolóxico nacional, fundamentais para o saneamento
das grandes cidades de Galicia e, en consecuencia, para a realización do Plan de
saneamento.

2.3 DAS SOCIEDADES PÚBLICAS
EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS E SERVIZOS HIDRÁULICOS (EPOSH)
Creada pola Lei 8/1993, do 23 de xuño, de Administración Hidráulica de
Galicia, constitúe un ente instrumental para o desenvolvemento da política hidráulica,
mediante a xestión das obras e a prestación dos servizos que lle sexan encomendados
dentro do programa de actuacións do organismo autónomo Augas de Galicia.
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A actuación da empresa pública coordínase coa de Augas de Galicia, ao estaren
ambas as dúas integradas na organización da mesma consellería, en virtude do artigo 2.2
do Decreto 1/2006, do 12 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
Polo tanto, o disposto anteriormente como obxectivos e liñas de actuación para
Augas de Galicia pode considerarse de aplicación tamén para a EPOSH.

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE S.A. (SOGAMA)
Sociedade constituída polo Decreto 111/1992, do 11 de abril, para planificar e
xestionar o tratamento e eliminación dos residuos sólidos urbanos e asimilables na
Comunidade Autónoma de Galicia.
Respecto dos orzamentos para 2007, cabe salientar que o de explotación cumpre
o plan de viabilidade da sociedade, no que a resultados se refire. Se ben os capítulos de
tratamento de residuos animais e de residuos de envases presentan unhas estimacións de
ingresos inferiores ás recollidas no devandito plan, este efecto compénsase por un maior
volume de residuos urbanos e un maior prezo de venda de enerxía que se espera obter
no vindeiro exercicio.
En canto aos investimentos, orzaméntanse as seguintes actuacións:
1. Ampliación de infraestruturas, así como reforma e substitución de equipos, no
complexo medioambiental de Cerceda.
2. Actuacións de mellora da dispoñibilidade ou da diminución de custos.
3. Creación dunha nova planta de recuperación no vertedoiro de Areosa.
4. Ampliación do vertedoiro de cinzas.
5. Instalación dunha planta de recuperación de vidro.

545

Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible

Todas estas accións axudarán ao avance no eido medioambiental en Galicia,
dada a súa contribución a:
1. Implantar estratexias de redución do cambio climático, en liña cos obxectivos
establecidos no Protocolo de Kioto.
2. Posta en marcha da estratexia europea de desenvolvemento sostible.
3. Desenvolver o proxecto sobre as bases do VI Programa de acción comunitaria en
materia de medio ambiente.
4. Cumprimento dos obxectivos recollidos no Plan de enerxías renovables en España
para o período 2005-2010, aprobado o pasado agosto de 2005.

3. ORZAMENTO DE GASTOS PARA O ANO 2007
3.1 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL. PROGRAMAS DE GASTO
3.1.1 Da Consellería

PROGRAMA 541A. DIRECCIÓN E SERVIZOS XERAIS DE MEDIO AMBIENTE
1. Descrición
A finalidade do programa é o funcionamento e a coordinación dos servizos
centrais e periféricos (delegacións provinciais), tanto no que atinxe aos medios humanos
como aos materiais e de organización, actuando de soporte básico para a execución do
resto dos programas da Consellería, co obxectivo de acadar maiores cotas de
efectividade e racionalidade administrativa e de prestar un servizo público de calidade
aos cidadáns que se relacionan coa administración competente en materia
medioambiental.
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2. Actividades
1. Xestión de gastos de persoal e de funcionamento dos servizos centrais e periféricos.
2. Xestión das distintas subministracións incluídas no programa, tanto a nivel central
coma periférico, coa realización das diferentes tarefas de xestión económicoadministrativa.
3. Tramitación de investimentos, novos e de reposición, para os servizos centrais e
periféricos da Consellería, así como a realización de obras de reparación, mellora e
acondicionamento dos distintos centros.
4. Modernización e informatización dos servizos centrais e periféricos da Consellería.
5. Realización de estudos, traballos técnicos, publicacións e edicións audiovisuais en
temas xerais da Consellería e demais actividades de apoio que lle sexan
encomendadas.
6. Coordinación dos servizos e centros administrativos dependentes da Consellería.
7. Tramitación de toda a produción normativa que elaboren os distintos centros
directivos da Consellería, das ordes de subvencións e axudas correspondentes, así
como dos informes sobre os recursos presentados contra actos administrativos da
Consellería.
8. Seguimento e control dos convenios e protocolos de colaboración nos que tome
parte a Consellería.
9. Apoio ás entidades sen ánimo de lucro, para a promoción de actividades e para a
realización de investimentos, de xeito que poidan desenvolver actuacións en temas
medioambientais.
10. Fomento da cooperación coas corporacións locais para a realización por estas de
pequenos investimentos en materia ambiental.
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3. Órganos encargados da súa execución
Secretaría Xeral
Secretarías das delegacións provinciais

PROGRAMA 541B. CONSERVACIÓN DA BIODIVERSIDADE E POSTA EN
VALOR DO MEDIO NATURAL
1. Descrición
O principal obxectivo deste programa é a conservación da biodiversidade, tendo
sempre en conta as esixencias económicas, sociais e culturais do conxunto da sociedade
galega. Así mesmo, destacar que para o mantemento desta biodiversidade moitas veces
é necesario o mantemento ou incluso o fomento das actividades humanas.
Para desenvolver esta labor é necesario manter unha ampla rede de espazos
naturais, e cada vez involucrar máis á sociedade na protección dos mesmos. Neste
senso, cómpre pór en valor o medio natural en todos os seus sentidos, fomentando as
accións que deriven nun enriquecemento económico e social a partir da xestión sostible
do mesmo.
A agricultura e a gandería teñen unha grande implicación, ao estar moi presentes
no medio natural galego. Así, establécese o concepto de ecosistema rural como un
medio ambiente vivo, no que a fauna, a flora, hábitats e actividades agrícolas
evolucionaron interdependentemente. O mantemento de moitas especies e ecosistemas
depende da continuación das actividades agrícolas, e a agricultura é tamén a primeira en
beneficiarse da diversidade biolóxica.
Outros eixes de actuación deste programa de “conservación da biodiversidade e
posta en valor do medio natural” están relacionados, por unha banda, coa formación,
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educación e sensibilización ambiental e, por outra, coa protección dos animais
domésticos e salvaxes en catividade.
Tamén é obxecto deste programa promover o ordenado aproveitamento das
especies da fauna cinexética, e da piscícola nas augas continentais, asegurando unha
xestión sostible das mesmas.
Por outra banda, neste programa tamén se contemplan as funcións de vixilancia,
control e prevención de impactos no medio natural, para o que é preciso dispor dunha
adecuada dotación de medios humanos e materiais.
Todas as actuacións previstas acomódanse aos principios do VI Programa de
acción comunitaria en materia de medio ambiente, programa que resulta de especial
interese como ferramenta de primeira importancia para acometer iniciativas de
desenvolvemento sostible, especialmente naquelas áreas máis desfavorecidas do país.
2. Actividades
1. Conservación da diversidade biolóxica:
As accións para a conservación da biodiversidade encádranse na Lei 9/2001, de
conservación da natureza de Galicia, que ten por obxecto “a conservación do medio
natural e os seus recursos, así como a xestión sostible dos espazos naturais e a flora e
fauna silvestres, ademais da xea, da Comunidade Autónoma de Galicia”, que se inspira
nos principios da estratexia galega para a conservación e o uso sostible da
biodiversidade: información, formación, participación e coordinación.
Durante o ano 2007 efectuaranse distintas accións encamiñadas á adecuada
protección e conservación das especies de flora e fauna silvestres, especialmente
daquelas incluídas no catálogo galego de especies ameazadas. Así mesmo, tamén se van
iniciar as accións necesarias para garantir a correcta aplicación das Directivas
comunitarias “hábitats” e “aves”, ambas as dúas orientadas ao mantemento nun estado
de conservación favorable dos hábitats e das especies incluídas nos seus anexos. Outros
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dos principais obxectivos a iniciar durante o ano 2007 é a ordenación e xestión da
actividade cinexética e piscícola.
Neste contexto, as distintas accións previstas son:
A) Definición e identificación de indicadores ambientais, para avaliar o estado de
conservación da biodiversidade. Levaranse a cabo inventarios, estudos e
indicadores para coñecer o estado de conservación dos hábitats e das especies.
B) Desenvolver e pór en marcha unha axeitada planificación, de acordo coa
categoría de ameaza. Creación do banco galego de datos da biodiversidade, así
como do observatorio galego da biodiversidade.
C) Desenvolver e mellorar a rede de centros de rehabilitación de fauna salvaxe.
Creación do centro de recuperación de mamíferos mariños.
D) Avance na xestión dos ecosistemas acuáticos continentais e da pesca fluvial. As
grandes áreas de actuación están orientadas á conservación e recuperación do
ecosistema fluvial, conservación e recuperación das poboacións piscícolas e á
administración da actividade da pesca.
E) Avance na xestión da riqueza cinexética:
b) A evolución do medio natural nos últimos anos propiciou, por distintos
motivos, o favorecemento das especies cinexéticas de caza maior, en
detrimento das de caza menor. Esta circunstancia está a motivar un
incremento nos danos causados por estas especies, que se concretan,
principalmente, na circulación viaria, nos danos aos cultivos agrarios e á
gandeiría. O réxime fundamentalmente societario da caza en Galicia non
favorece o financiamento das garantías que cubran estas continxencias; por
este motivo a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
levará a cabo un programa de indemnización dos danos ocasionados por
animais salvaxes (lobo e xabarís).
c) Por outra banda, o interese na recuperación da riqueza cinexética
centrarase, fundamentalmente, nas especies de caza menor, de grande
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tradición na nosa comunidade e, como base da cadea trófica, moi necesarias
para a conservación ou, incluso, recuperación, doutras especies silvestres de
grande interese. Así, fomentarase a produción do coello de monte en
semiliberdade e a mellora de hábitats de cara á recuperación da perdiz, unha
das especies cinexéticas máis senlleiras da caza menor en Galicia.
2. Protección e xestión de espazos naturais protexidos e paisaxes:
Os principais obxectivos establecidos para o ano 2007 están orientados a traballar
na liña que garanta a protección, conservación e posta en valor dos espazos naturais
de maior valor ecolóxico, asegurar o mantemento e a coherencia da rede natura
2000, e promover o uso sostible das áreas protexidas. As principais accións
previstas son:
A) Impulsar a conservación de novas áreas, segundo as figuras de protección
establecidas na Lei 9/2001, coa creación doutros parques naturais, monumentos
naturais, zonas de especial protección para as aves, paisaxes protexidas ou
húmidas pertencentes ao inventario galego de zonas húmidas, coa fin de
desenvolver a Rede de áreas protexidas de Galicia. En particular, traballarase
nos proxectos de declaración dos novos parques naturais de Ancares, Courel,
Macizo Central Ourensán e Pena Trevinca.
B) Potenciar a valoración e preservación das paisaxes culturais galegas, así coma
promover unha xestión sostible das terras que asegure o mantemento dos
ecosistemas e as paisaxes. Para lograr estes obxectivos é fundamental elaborar
unha planificación axeitada aos valores naturais de cada espazo, fomentando, en
liñas xerais, o uso público dos mesmos e buscando novas alternativas de
desenvolvemento socioeconómico nas áreas protexidas, entre elas o fomento do
emprego e creación de escolas taller e obradoiros que poñan en valor o
patrimonio das áreas protexidas, apoio ás iniciativas empresariais para a
creación de infraestruturas de uso público, ecoturismo e servizos ambientais, e
valorización de produtos endóxenos, así como efectuar labores de sinalización
dos roteiros definidos nos espazos naturais.
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C) Poñer en valor as paisaxes tradicionais galegas, especialmente aquelas
pertencentes ás áreas protexidas do país. Considerando a importancia da
paisaxe galega como un elemento intimamente xunguido á nosa cultura e á
memoria colectiva do noso pobo, onde se conxugan nun todo común os
sistemas naturais e as actividades do home no que se dá en chamar
“xeosistema” ou “ecoandrosistema”, esta consellería poñerá en valor as
paisaxes tradicionais galegas, especialmente aquelas pertencentes ás áreas
protexidas do país. Preténdense comezar a estudar estas paisaxes dende o punto
de vista da planificación do medio físico e da súa ecoloxía, a fin de abordar,
dun xeito multidisciplinar, todos os elementos que a conforman, para asegurar a
súa preservación, así como para definir estratexias e liñas directrices, e para o
desenvolvemento dunha normativa particular sobre a paisaxe. Para estes
efectos, realizaranse os convenios precisos coas entidades competentes.
D) Creación da Rede de parques naturais de Galicia coa posta en marcha do
Consello Consultivo da Rede e a elaboración do seu Plan director.
E) Programa de axudas, con medidas contractuais e compensatorias, aos habitantes
dos contornos dos espazos protexidos galegos.
F) Impulsar a creación de reservas da biosfera, de acordo co establecido no
programa do Comité MaB da UNESCO “O home e a biosfera”, especialmente
na área transfronteiriza conformada polo parque natural da Baixa Limia-Serra
do Xurés e o Parque Nacional portugués da Peneda-Gérês. Fomentarase a
cooperación nacional e internacional, tanto coas comunidades autónomas
veciñas, como con Portugal e, incluso, con outras institucións de ámbito
internacional, caso da Federación de Parques Nacionais e Naturais de Europa
(EUROPARC).
G) Apoio á rede europea natura 2000. Dada a importancia deste rede en materia de
conservación da natureza e o descoñecemento que dela ten a poboación
residente na ampla superficie que esta ocupa en Galicia (preto de 400.000 ha),
apoiaranse accións e proxectos que poñan en valor estes territorios e axuden ao
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seu desenvolvemento socioeconómico e á mellora da calidade de vida dos seus
habitantes.
H) Desenvolver un programa de protección da paisaxe.
I) Desenvolver un sistema axeitado de tutelas e planificación ambiental das
actividades, proxectos, plans e programas que se desenvolven no medio natural.
3. Formación, educación e sensibilización ambiental.
As accións neste eixe para o ano 2007 son as seguintes:
A) Fomentar a percepción pola cidadanía da necesidade de conservar a diversidade
ecolóxica e a xeodiversidade de Galicia. Para acadar este obxectivo é
fundamental favorecer o achegamento, o intercambio e o acceso da información
ambiental á cidadanía.
B) Promover o coñecemento dos valores naturais das áreas protexidas,
promovendo, á súa vez, o coñecemento dos hábitats e das especies e das
funcións ecolóxicas dos ecosistemas.
C) Potenciar o uso sostible dos recursos naturais e da defensa das nosas paisaxes,
promovendo o entendemento, a interpretación e a valoración das paisaxes
culturais e dos agrosistemas.
D) Acadar a participación activa e responsable da sociedade galega na defensa e
conservación do noso medio natural, implicando aos usuarios e propietarios das
terras na xestión e uso sostible da diversidade biolóxica, potenciando o
achegamento da sociedade ás áreas protexidas de Galicia e promovendo a
creación de órganos de participación social.
E) Creación do centro de interpretación dos parques naturais de Galicia.
F) Creación da estación biolóxica do Caurel.
G) Creación do centro de interpretación de sistemas fluviais.
4. Protección dos animais domésticos e salvaxes en cautividade.
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Este eixe de actuación ten como obxectivo central xerar na cidadanía unha nova
conciencia de respecto e defensa dos animais domésticos e salvaxes en cautividade.
As accións previstas no ano 2007 son:
A) Desenvolver unha planificación relativa á creación de centros de acollida.
B) Fomentar unha maior sensibilidade social sobre a defensa e protección dos
animais de compañía, realizando campañas de sensibilización sobre abandono,
microchipado e adopción dos mesmos. Neste senso, vaise promover a
colaboración coas sociedades protectoras de animais, así como fomentar a
realización de convenios con concellos e asociacións para a creación de centros
de recollida de animais.
C) Control rigoroso dos establecementos dedicados á comercialización de
especies exóticas, en aplicación da normativa autonómica, estatal e comunitaria
sobre o control do tráfico de especies exóticas.
D) Busca e erradicación de actividades e espectáculos que poidan supor maltrato
aos animais domésticos.
3. Órganos encargados da súa execución
Dirección Xeral de Conservación da Natureza

PROGRAMA 541D. CONTROL AMBIENTAL E XESTIÓN DE RESIDUOS
1. Descrición
O punto fundamental no que se centra este programa é a xestión de residuos,
polo que un obxectivo prioritario será lograr unha redución na produción dos mesmos,
mellorando os sistemas de prevención, así como incrementar a reutilización, selección e
reciclaxe, cun avance e mellora dos sistemas de xestión. Outro aspecto básico será o

554

Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible

control ambiental, ámbito no cal se buscará o obxectivo xeral de previr, reducir e
controlar calquera tipo de contaminación (atmosférica, acústica, fluvial...).
2. Actividades
Seguindo o disposto no punto anterior, dividiremos as actuacións previstas en
dous apartados, un referente á xestión de residuos e outro referente ao control
ambiental.
1. Xestión de residuos:
A) Establecemento dun novo marco normativo: proseguir co establecemento dun
marco normativo autonómico axeitado, que aborde de xeito integral a
problemática dos residuos e que contribúa a superar as limitacións da normativa
vixente.
B) Prevención e redución da produción: efectuar accións de tipo formativoinformativo dirixidas aos consumidores e aos produtores, protagonistas
principais no eido medioambiental. Trátase, nun primeiro lugar, de que ambos
colectivos coñezan os problemas causados pola produción de residuos, para que
asuman o problema coma propio e, finalmente, propiciar un cambio progresivo
nos hábitos de consumo e nos procesos produtivos.
C) Avance na xestión integral dos residuos: busca dunha xestión máis eficiente do
ciclo integral dos residuos, para o cal prevense as seguintes actuacións:
d) Ampliación das infraestruturas ambientais de tratamento de residuos da
nosa

Comunidade,

co

desenvolvemento

do

proxecto

do

Parque

Medioambiental de Galicia.
e) Completar a rede de plantas de transferencia dos residuos sólidos urbanos,
para que a totalidade de concellos de Galicia xestionen adecuadamente os
seus residuos. Apoiarase a construción de novas plantas, concedendo
subvencións aos xestores, en canto mellores coñecedores das súas plantas, e
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colaborando cos concellos que, a pesar das distancias ás plantas de
transferencia existentes, optan por unha xestión axeitada.
D) Mellora da selección dos residuos:
f) Executar investimentos en novos sistemas de xestión, promocionando a
investigación e implantación de mecanismos máis eficientes de recollida,
transporte e tratamento.
g) Impulsar a construción de puntos limpos, para axudar a garantir mellores
índices de recollida e o óptimo aproveitamento dos materiais presentes nos
RSU.
E) Fomento da reciclaxe: impulsar a construción de novas infraestruturas, tanto
pola iniciativa privada como pública, para a reciclaxe, valorización e
eliminación, por esta orde, dos distintos tipos de residuos.
F) Apoio á compostaxe domiciliaria, como método alternativo ao vertido.
G) Proseguir coas actuacións de adecuación, selado e clausura de vertedoiros.
H) Realizar accións de limpeza de puntos de vertido incontrolado, coa posterior
restauración da área degradada.
2. Control ambiental:
A) Mellorar a avaliación ambiental:
h) Garantir que se resolvan as declaracións de impacto e efectos ambientais,
así como as autorizacións ambientais integradas, no menor tempo posible e
dentro do rigor absoluto no respecto ao disposto na normativa ambiental.
i)

Pór en marcha as actuacións de minimización de impactos.

j)

Medidas para o seguimento da execución da normativa ambiental.

B) Afondar no coñecemento da tecnoloxía que se está a empregar nos diferentes
ámbitos e a que se podería aplicar como mellora ambiental, cos investimentos
correspondentes en investigación de novos métodos e tecnoloxías.
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C) Fomentar a introdución nas empresas de novas tecnoloxías dirixidas á
prevención e redución da contaminación ambiental, así como á implantación de
sistemas de xestión e control ambiental.
D) Mellorar e manter redes de estacións de medida dos distintos factores que
integran o control da calidade ambiental (aire, ruído...). Mellorarase tamén a
rede de captación e transmisión dos datos.
E) Creación dun sistema de información xeográfica que conteña a situación
ambiental das empresas galegas.
F) Realizar e executar proxectos de conservación e recuperación daquelas zonas
máis afectadas pola contaminación ambiental en todas as súas formas.
G) Impulsar as actuacións desenvolvidas polo Laboratorio de medio ambiente de
Galicia, a través do cal se potenciarán no vindeiro ano as actuacións derivadas
da Lei 8/2002, de atmosfera, mellorando a rede galega de calidade do aire.
3. Órganos encargados da súa execución
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental

PROGRAMA 541E. COÑECEMENTO DO MEDIO E FOMENTO DA
SUSTENTABILIDADE
1. Descrición
A primeira parte deste programa, a respectiva ao coñecemento do medio, ten
como obxectivo a consecución duns niveis óptimos de difusión da información en todos
os ámbitos da sociedade galega, así como a instauración dunha completa rede de
observación ambiental que permita monitorizar de forma continua o estado do medio.
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En canto ao referente ao fomento do desenvolvemento sostible, todas as liñas de
actuación se axustan aos principios recollidos no VI Programa de acción comunitaria en
materia de medio ambiente, perseguindo un obxectivo común de acadar unha axeitada
planificación, fomento e promoción do concepto de desenvolvemento sostible en todos
os ámbitos aos que poida chegar a actuación administrativa.
2. Actividades
Catro son os eixes fundamentais de actuación nos que se baseará a política de
acción encamiñada cara á consecución dos anteriores obxectivos:
1.Planificación do desenvolvemento sostible:
A) Avance na Estratexia galega de desenvolvemento sostible.
Despois de pasar pola fase de actualización da “Estratexia galega de
desenvolvemento sostible”, comezará a fase de participación pública, na que se
tratará de lograr o máximo consenso posible cos diversos axentes económicos e
sociais galegos. Para a definición de mecanismos de seguimento de avaliación
de dita estratexia, crearase a Axencia Galega de Desenvolvemento Sostible.
Nos orzamentos do ano 2007 inclúese unha partida destinada á elaboración dun
estudo sobre a súa creación.
B) Avanzar na loita contra o cambio climático.
Respecto a este fenómeno global, durante o ano 2007 poranse en marcha
distintas accións desenvolvidas no “Plan galego de loita fronte ao cambio
climático”:
k) As necesarias para a aplicación en Galicia da directiva europea de comercio
de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.
l)

Posta en marcha do plan de redución de emisións de gases de efecto
invernadoiro.

m) Inicio dos traballos de elaboración do plan galego de adaptación ao cambio
climático.
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n) Campañas de divulgación sobre os efectos deste fenómeno global entre a
sociedade galega, mediante conferencias e xornadas informativas.
C) Aplicación da avaliación ambiental de plans e programas.
A Directiva europea 2001/42/CE, relativa á avaliación dos efectos ambientais
de determinados plans e programas, coa súa transposición ao dereito español
mediante a Lei 9/2006, do 28 de abril, supón un novo enfoque para a
elaboración de plans e programas.
Durante o ano 2007, os plans e programas elaborados polas diferentes
administracións públicas serán sometidos a esta nova regulamentación. Para
acadar este obxectivo, a dirección xeral, a través do ‘Programa de
implementación da Lei de avaliación ambiental estratéxica’, dotarase dos
recursos técnicos e humanos necesarios e procederase ao establecemento dos
procedementos administrativos requiridos.
2. Promoción do desenvolvemento sostible:
A) Apoio á implantación do desenvolvemento sostible no ámbito local.
Levaranse a cabo accións para promover que o concepto de desenvolvemento
sostible se integre nas administracións locais, pois son o primeiro chanzo onde
comezan as actividades máis próximas ao cidadán, co que así se sigue a
máxima “Pensa globalmente e actúa localmente”.
Para o anterior, considérase que a Axenda 21 é o instrumento axeitado. Neste
senso, inclúese unha partida orzamentaria de axudas para a execución de Plans
de acción das Axendas 21.
A visualización por parte da sociedade é unha das maiores limitacións do
concepto de desenvolvemento sostible. Por isto, no ano 2007 continuarase coa
liña iniciada no ano 2006 de establecer unha serie de núcleos piloto de
sostibilidade integral, que consiste na aplicación nos concellos seleccionados da
totalidade das ferramentas de planificación da sostibilidade dispoñibles
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(Axenda 21 local, memorias de sostibilidade nas empresas, Axenda 21 escolar,
avaliación estratéxica de sostibilidade do seu plan de xeral de ordenación
urbana e un programa integral de formación). Posteriormente, executaranse os
investimentos necesarios descritos nas devanditas figuras planificadoras.
B) Fomento da sostibilidade nas Pemes galegas.
Promoverase que as pequenas e medianas empresas (Pemes) galegas apliquen
os conceptos de desenvolvemento sostible na súa actuación diaria, para o que se
realizarán publicacións, seminarios e campañas de información sobre a
elaboración de memorias de sostibilidade. Así mesmo, establecerase unha liña
de axudas para fomentar a realización destas memorias por parte das Pemes
galegas.
C) Impulsar a cooperación exterior do ámbito do desenvolvemento sostible.
Unha das actividades reafirmada no cumio de Johannesburgo, en setembro de
2002, foi a de proporcionar axuda aos países en vías de desenvolvemento como
unha das formas de frear o deterioro do planeta.
Con esta finalidade, inclúese unha partida para o establecemento de convenios
de cooperación co exterior para a sostibilidade.
3.Educación ambiental:
O obxectivo principal neste eido é a potenciación da educación ambiental como
ferramenta central da integración do concepto de sostibilidade na sociedade. En
particular, fomentarase a promoción dunha cultura ambiental en Galicia e a súa
inmersión na mesma, así como inculcar na cidadanía a necesidade efectiva de
protexer e utilizar racionalmente o entorno, como garante do noso benestar e
progreso. As accións previstas son:
A) Elaboración dunha nova estratexia de educación ambiental a partir da
avaliación da vixente.
B) Posta en marcha do Observatorio galego de educación ambiental.
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C) Organización e realización de programas de educación para a sostibilidade,
dirixidas principalmente ao profesorado, aos adultos e á infancia e adolescencia.
D) Inicio do proxecto curricular de educación ambiental para a ESO, sobre o
concepto nuclear de “Cambio climático”.
E) Así mesmo, relanzarase a implantación da Axenda 21 escolar nos centros de
ensino, para traballar pola calidade e sostibilidade do seu entorno.
F) Promoción e fomento da cultura ambiental, mediante a divulgación de
coñecementos, novidades ou políticas ambientais.
4 Información e investigación ambiental.
A) Mantemento do sistema de información ambiental (SIAM).
As actuacións no eido da información ambiental veñen marcadas pola crecente
necesidade de proporcionar unha mellor e máis completa información á
sociedade sobre o estado do medio ambiente e as variables relacionadas co
desenvolvemento sostible. Esta necesidade ven determinada non soamente por
unha cada vez máis rigorosa normativa de ámbito comunitario (en particular a
derivada da convención de Aarhus), senón pola imprescindible participación e
plena implicación dos cidadáns nas cuestións de índole medioambiental. Para
estes efectos, empréganse, fundamentalmente, dous instrumentos: a páxina web
e o Sistema de información ambiental (SIAM), que incorporará información
actualizada de calidade. No ano 2007 comezará a rehabilitación de edificios
para o SIAM.
Como punto focal autonómico, esta información continuará en proceso de
integración na rede Eionet (Rede de información da axencia europea de medio
ambiente), mediante a elaboración de fichas metodolóxicas e cálculo de
indicadores ambientais, que se converterán na base para a toma de decisións e a
difusión de información ao público.
B) Observación e predición ambiental (Meteogalicia).
A posta en marcha e desenvolvemento do sistema meteorolóxico de Galicia
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levouse a cabo mediante un convenio de colaboración entre a Consellería de
Medio Ambiente e a Universidade de Santiago de Compostela no ano 2000,
creándose o que hoxe se coñece como Meteogalicia. O alcance que este servizo
público acadou ao longo dos anos posteriores fixo que se incorporase á
estrutura orgánica da Consellería mediante a creación do Servizo de
observación e predición ambiental.
A situación xeográfica de Galicia fai que sexa receptora de importantes
perturbacións meteorolóxicas, polo que necesita dispor dunha predición
específica e local, co fin de apoiar o exercicio das competencias da Xunta de
Galicia en materia de medio ambiente, pesca, agricultura, protección civil,
turismo, sanidade, obras públicas, etc. A elaboración dunha predición
meteorolóxica de calidade permitirá facilitar a adopción de medidas preventivas
para protexer á poboación e os diferentes sectores fronte ás situacións
meteorolóxicas potencialmente adversas.
O traballo a realizar nesta área será o seguinte:
o) Elaborar predicións meteorolóxicas dúas veces ao día, durante todos os días
do ano, e predicións meteorolóxicas por localidades así como para os
diferentes Camiños de Santiago. Servizo de prognóstico meteorolóxico a
medio prazo.
p) Elaborar predicións marítima costeiras e predición e seguimento de
fenómenos meteorolóxicos adversos. Neste senso, seguirase colaborando
coa Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e a Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
q) Sistema de seguimento e alerta de radiación ultravioleta-B no rango
eritemático.
r) Manter a actual rede de observación meteorolóxica e determinar
localizacións para instalar novas estacións meteorolóxicas automáticas.
s) Estudar a necesidade de realizar melloras nas infraestruturas da Unidade.

562

Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento sostible

t)

Convenio de cooperación entre a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible e a S.A. Centro de Supercomputación de Galicia
(CESGA) para soporte de cálculo intensivo.

u) Potenciar o servizo de información meteorolóxica mariña mediante
modelos de predición de ondaxe ao convenio entre a Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible e Portos do Estado.
v) Colaborar co Instituto Enerxético de Galicia (Inega) en materia de enerxías
renovables, co que se pretende realizar, entre outros obxectivos, a análise
dos recursos enerxéticos renovables de Galicia, especialmente de recursos
eólicos e mariños.
w) Colaborar co Instituto Nacional de Meteoroloxía, en base ao convenio
asinado pola Xunta de Galicia e o Ministerio de Medio Ambiente, en
materia de meteoroloxía e clima.
x) Potenciar a elaboración de estudos sobre as condicións técnicas, científicas,
económicas e sociais da realidade futura do medio ambiente, coa finalidade
de dispor dunha ferramenta para diminuír a posible incertidume existente e
para axudar á toma de decisións na política medio ambiental. En concreto
iniciarase, baixo a coordinación de Meteogalicia, o estudo prospectivo de
avaliación dos efectos do cambio climático sobre os ecosistemas de Galicia.
C) Implantar unha rede de control ambiental.
Preténdese establecer unha rede de control ambiental dos ecosistemas terrestres
e acuáticos de Galicia que permita comprender e modelar o comportamento dos
ecosistemas naturais representativos do territorio galego. Ao mesmo tempo, con
esta rede poderase dispor dun sistema de mostraxe activo preparado para a
diagnose e seguimento en situacións de afeccións graves sobre o medio
ambiente (incendios, inundacións, vertidos...), o cal, á súa vez, permitirá o
control e medida de contaminantes de actividades industriais presentes en
emisións ao medio hídrico e ao solo.
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En concreto, as actuacións previstas divídense en dúas vertentes:
a) Creación dunha rede de control da calidade das augas, que contemplará o
control físico, químico e biolóxico de todas as masas de auga, tanto
continentais como mariñas costeiras e de transición. Priorizarase a
realización de medidas automatizadas, aínda que a meirande parte das
variables requirirán dunha toma e procesado de mostras manual e
especializada.
b) Creación dunha rede de observación e seguimento dos ecosistemas de
referencia de Galicia, que proporcionará información ambiental para detectar
cambios relevantes na biodiversidade, a estrutura e o funcionamento dos
ecosistemas naturais, así como nos bens e servizos que estes proporcionan á
sociedade como resultado do deterioro ambiental antropoxénico. Dita
información, actualmente moi escasa en Galicia, centrarase na recompilación
de series de datos a longo prazo, coa finalidade de identificar tendencias de
cambio nos ecosistemas. Esta rede complementarase cos sistemas de
investigación e información capaces de desenvolver o coñecemento sobre o
comportamento dos sistemas naturais, necesario para previr, mitigar e
restaurar os efectos que o cambio ambiental ou os eventos adversos
accidentais produzan sobre os ecosistemas.
D) Fomento da investigación ambiental.
As accións de investigación ambiental céntranse nas efectuadas no Centro de
Investigación de Lourizán (Pontevedra). Por elo, desenvolverase un programa
de divulgación do Centro de Investigación e das actividades e resultados máis
relevantes da súa actividade, ao mesmo tempo que, ao longo do ano, se
reformularán os obxectivos do centro mediante a elaboración dun plan
estratéxico.
As actuacións en investigación articularanse en torno a catro obxectivos:
a) Desenvolvemento de investigación no eido da ecoloxía da conservación,
tanto a nivel de poboación como de ecosistema.
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b) Investigación sobre ciclos bioxeoquímicos en ecosistemas terrestres.
c) Desenvolvemento de técnicas de xestión sostible dos bosques e espazos
naturais.
d) Estudo do efecto do cambio climático sobre os ecosistemas terrestres e, en
particular, da fixación de carbono nas masas forestais.
Para acadar estes obxectivos desenvolveranse proxectos de investigación, tanto
exclusivos da nosa comunidade como integrados noutros de carácter nacional
ou de ámbito europeo, traballando de modo coordinado con outros grupos de
investigación dos diferentes ámbitos citados. As fontes de financiamento
proveñen do Programa marco europeo de investigación, de fondos do
Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, así como do programa de I+D galego. Os
resultados obtidos nos proxectos citados publicaranse en revistas internacionais
de impacto, revistas nacionais, actas de congresos e libros, así como coa
participación en congresos, xornadas científicas e cursos específicos.
Por outra banda, continuarase cos investimentos nas súas instalacións para a
modernización das infraestruturas e dos equipamentos tecnolóxicos de apoio ás
actividades de investigación.
E) Avanzar na prevención de riscos.
A intención é dotar a Galicia de ferramentas e capacidades que permitan
predicir e minimizar os efectos dos fenómenos naturais adversos, ou daqueles
causados polo home, que presenten un risco para o medio ambiente. Trátase de
acadar a maior precisión e fiabilidade na predición espacial e temporal, así
como mellorar a capacidade de observación e seguimento dos fenómenos
adversos.
A actuación céntrase en catro tipos de riscos naturais, identificados en función
da súa repercusión en Galicia e no potencial do Centro de Investigación e
Información Ambiental para desenvolver modelos predictivos e plans de
continxencia que permitan minimizar os impactos dos mesmos:
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e) Riscos meteorolóxicos: incluiranse aqueles riscos que, por superación de
certos umbrais, impliquen perigo ou requiran alertar a protección civil. Isto
abarca episodios extraordinarios de vento, choiva, xeadas, neve, vagas de
calor, etc. Abordarase tamén o risco de inundacións.
f) Risco de incendios: elaborarase un índice de risco de incendios en función
das previsións meteorolóxicas, que permita discernir os tempos e espazos
nos que é máis probable o desenvolvemento de vagas de incendios.
g) Riscos derivados de vertidos en sistemas acuáticos continentais e mariños:
desenvolvendo accións de modelado e seguimento de vertidos mar-mar,
terra-mar e terra-ríos, ben sexan de orixe biolóxico, químico ou inertes.
h) Riscos derivados de emisións á atmosfera: preténdese a predicción dos
parámetros de calidade do aire que supoñan risco para a saúde humana
(niveis de ozono, capa límite, etc.), así como a previsión e seguimento de
posibles accidentes que ocasionen emisións contaminantes episódicas de
orixe industrial.
3. Órganos encargados da súa execución
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible

3.1.2 Do organismo autónomo

PROGRAMA 542A. PLANIFICACIÓN E XESTIÓN HIDROLÓXICA
1. Descrición
Neste programa incluirase a programación, aprobación e explotación dos
aproveitamentos hidráulicos, así como a ordenación e concesión dos recursos
hidráulicos das cuncas do territorio galego, incluíndo a xestión do Plan hidrolóxico da
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cunca de Galicia-Costa. No programa tamén se recollerán as directrices de protección
do medio ambiente ante actuacións derivadas do aproveitamento da auga, así como os
principios de prevención de riscos.
Como obxectivo transversal a todas as actuacións, preséntase neste programa a
adaptación ás directrices marcadas pola Directiva 2000/60/CE, do 23 de outubro de
2000, pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de
augas, máis coñecida como Directiva Marco da Auga. Outros obxectivos fundamentais
deste programa son mellorar as infraestruturas hidráulicas, acadar unha xestión axeitada
e un uso racional da auga, protexer e conservar o medio hidrolóxico, mellorar a calidade
do recurso hídrico e acadar un nivel axeitado de protección ante eventos extraordinarios.
2. Actividades
Entre as actuacións máis destacadas para conseguir os obxectivos propostos
merecen destacarse as seguintes:
1. Reorientación da política de augas e realización dos traballos necesarios para dar
cumprimento á Directiva Marco da Auga.
2. Xestión do dominio público hidráulico, coa realización de traballos para a súa
delimitación.
3. Explotación e mantemento da rede foronómica existente nas cuncas de Galiciacosta.
4. Explotación de presas.
5. Adaptación da rede de calidade das augas á normativa da Directiva Marco da Auga.
6. Aplicación de medidas preventivas que reduzan os danos derivados de eventos de
desbordamento e inundación.
3. Órganos encargados da súa execución
Augas de Galicia
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PROGRAMA 542B. INFRAESTRUTURAS E XESTIÓN DE ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO
1. Descrición
Neste programa acollerase todo o relativo á planificación e xestión, tanto da
construción como da explotación, das infraestruturas dos servizos públicos de
subministro de auga potable e de recollida das augas residuais, aspectos centrais no
ciclo da auga. Realizaranse ademais as obras hidráulicas que teñan como obxecto a
mellora de marxes de ríos.
O obxectivo fundamental deste programa é potenciar as infraestruturas básicas
que permitan unha maior accesibilidade e unha mellor xestión dos recursos hídricos aos
sectores produtivos e ás áreas urbanas e rurais, para dotar destes servizos fundamentais
a todos os núcleos de poboación dunha forma progresiva. Outros obxectivos son os de
incremento da calidade e o aforro do recurso hídrico, mellorar o estado ecolóxico das
rías e avanzar cara á meta final de acadar o vertido cero na nosa Comunidade.
3. Actividades
No exercicio 2007, de cara á consecución dos obxectivos que se acaban de
presentar, prevense as seguintes liñas principais de actuación:
1. Proxecto dunha planta de tratamento dos lodos procedentes das estacións
depuradoras de augas residuais da Comunidade Autónoma, seguindo as orientacións
do Plan nacional de lodos.
2. Construción e mellora de estacións de tratamento de auga potable, captacións,
depósitos e redes de distribución, en colaboración cos concellos.
3. Construción de estacións depuradoras de augas residuais, redes de colectores e
emisarios, e acometer novas actuacións. Execución das actuacións de saneamento e
depuración naquelas aglomeracións de máis de 2.000 habitantes equivalentes, co fin
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de acadar os obxectivos marcados pola Directiva 91/271/CEE, de tratamento de
augas residuais.
4. Dotación de infraestruturas de abastecemento e saneamento a pequenos núcleos de
poboación, en colaboración cos concellos e outras entidades locais.
5. Actuacións, concertadas coa Confederación Hidrográfica do Norte, de obras
hidráulicas de abastecemento e saneamento declaradas de interese xeral, no marco
da Lei do Plan hidrolóxico nacional.
6. Acometer actuacións de mellora do medio natural, con actuacións de restauración
hidrolóxica e ambiental das canles fluviais, entre elas a mellora da ría de Vigo de
acordo cos compromisos adquiridos con Europa.
3. Órganos encargados da súa execución
Augas de Galicia
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4. CADROS NUMÉRICOS

Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
servizos

SERVIZOS
01
541A

Dirección e servizos xerais de medio ambiente

541B

Conservación da biodiversidade e posta en valor do medio natural

02

03

04

80

19.273,6

19.273,6
27.964,8

541D Control ambiental e xestión de residuos
541E

TOTAL

27.964,8
39.205,3

39.205,3

Coñecemento do medioambiente e fomento da sustentabilidade
8.664,1

542A

Planificación e xestión hidrolóxica

542B

Infraestruturas e xestión de abastecemento e saneamento

561A

Plan galego de investigación, desenvolvemento e innovación
tecnolóxica

TOTAL

8.664,1
15.040,6

15.040,6

129.874,4 129.874,4
1.815,0
19.273,6

1.815,0

27.964,8 39.205,3 10.479,1 144.915,0 241.837,8

(Miles de euros)
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Orzamento consolidado. Distribución dos créditos por programas e
capítulos
CAPÍTULOS
I
541A Dirección e servizos xerais de medio ambiente
541B Conservación da biodiversidade e posta en valor do
medio natural
541D Control ambiental e xestión de residuos
541E Coñecemento do medioambiente e fomento da
sustentabilidade
542A Planificación e xestión hidrolóxica

6.100,2

II

III

5.170,8

11.844,7

IV

VI

VII

460,0

2.061,0

5.481,6

19.273,6

371,9

11.872,2

3.876,0

27.964,8

30.115,3

5.866,9

39.205,3

6.216,2

1.400,0

8.664,2

3.223,2
888,0
4.723,8

160,0
1.266,0

68,7

8.982,0

542B Infraestruturas e xestión de abastecemento e
saneamento
561A Plan galego de investigación, desenvolvemento e
innovación tecnolóxica

TOTAL

8.750,0
1.775,0
28.554,8

TOTAL

15.040,5
121.124,4

40,0
6.436,8

68,7

1.031,9

129.874,4
1.815,0

67.996,7

137.748,9

241.837,8

(Miles de euros)

Distribución orgánica
01
Cap. I
Cap. II
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII
TOTAL

SECRETARÍA XERAL
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Transferencias corentes
Investimentos reais
Transferencias de capital

2006

2007

% Var.

9.128,1
5.083,2
500,0
1.800,0
6.111,0

6.100,2
5.170,8
460,0
2.061,0
5.481,6

-33,2
1,7
-8,0
14,5
-10,3

22.622,3

19.273,6

-14,8

(Miles de euros)
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02
Cap. I
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII

D. X. DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA
Gastos de persoal
Transferencias corentes
Investimentos reais
Transferencias de capital

TOTAL

2006

2007

% Var.

11.395,8
171,9
11.736,0
3.097,2

11.844,7
371,9
11.872,2
3.876,0

3,9
116,3
1,2
25,1

26.400,9

27.964,8

5,9

(Miles de euros)

03
Cap. I
Cap. VI
Cap. VII
Cap. VIII

D. X. DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL
Gastos de persoal
Investimentos reais
Transferencias de capital
Activos financeiros

TOTAL

04
Cap. I
Cap. IV
Cap. VI
Cap. VII

D. X. DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Gastos de persoal
Transferencias corentes
Investimentos reais
Transferencias de capital

TOTAL

2006

2007

% Var.

3.148,4
32.273,1
1.665,0
1.864,0

3.223,1
30.115,3
5.866,9

2,4
-6,7
252,4
-100,0

38.950,5

39.205,3
0,7
(Miles de euros)

2006

2007

% Var.

2.388,6
187,0
6.201,2
180,0

2.663,0
200,0
6.216,2
1.400,0

11,5
7,0
0,2
677,8

8.956,8

10.479,2

17,0

(Miles de euros)

80
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. VI
Cap. VII
TOTAL

AUGAS DE GALICIA
Gastos de persoal
Gastos en bens correntes e servizos
Gastos financeiros
Investimentos reais
Transferencias de capital

2006

2007

% Var.

4.577,4
1.242,0
92,7
20.640,3
111.776,1

4.723,8
1.266,0
68,7
17.732,0
121.124,4

3,2
1,9
-25,9
-14,1
8,4

138.328,6

144.914,9

4,8

(Miles de euros)
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SERVIZO
01
02
03
04
51

SECRETARÍA XERAL
D. X. DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA
D. X. DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL
D. X. DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
AUGAS DE GALICIA

TOTAL

2006

2007

% Var.

22.622,3
26.400,9
38.950,5
8.956,8
138.328,6

19.273,6
27.964,8
39.205,3
10.479,2
144.914,9

-14,8
5,9
0,7
17,0
4,8

235.259,0

241.837,8

2,8

(Miles de euros)

Consellería e organismo autónomo
Consellería
2006
Cap. I

Gastos de persoal

Cap. II

Gastos en bens Corr. e Serv.

2007

OPERACIÓNS CORRENTES
Cap. VI Investimentos reais
Cap. VII Transferencias de capital
Cap. VIII Activos financeiros

2006

2007

Transfer. internas
2006

TOTAL CONSOLIDADO

2006

2007

2007

26.060,9

23.831,0

4.577,4

4.723,9

30.638,3

28.554,8

5.083,2

5.170,8

1.242,0

1.266,0

6.325,2

6.436,8

92,7

68,7

92,7

68,7

Cap. III Gastos financeiros
Cap. IV Transferencias correntes

Organis. Autónomos

4.283,9

4.603,3

35.428,0

33.605,1

5.912,2

6.058,6

52.010,3

50.264,7

20.640,3

17.732,0

108.157,0 119.528,2 111.776,1 121.124,4

3.425,0

3.571,4

858,9

1.031,9

3.425,0

3.571,4

37.915,2

36.092,3

72.650,6

67.996,7

97.103,8 102.903,8 122.829,3 137.748,9
1.864,0

1.864,0

0,0

97.103,8 102.903,8 197.343,9 205.745,5

OPERACIÓNS DE CAPITAL

162.031,3 169.792,9 132.416,4 138.856,4

TOTAL BRUTO

197.459,2 203.398,0 138.328,6 144.915,0 100.528,8 106.475,2

TRANSFERENCIAS INTERNAS
TOTAL CONSOLIDADO

197.459,2 203.398,0 138.328,6 144.915,0 100.528,8 106.475,2 235.259,0 241.837,8
(Miles de euros)

Sociedades públicas
2006
Explo.
SOGAMA, S.A.
OBRAS E SERV. HIDRÁULICOS

Capit.

2007
TOTAL

Explo.

Capit.

% Var.
TOTAL Explo. Capit. TOTAL

84.412,0 21.669,0 106.081,0 93.730,0 15.938,0 109.668,0
3.574,0 96.146,0 99.720,0

3.883,0 108.846,0 112.729,0

11,0 -26,4
8,6

13,2

3,4
13,0

(Miles de euros)
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Medios persoais
Consellería
2006
Altos cargos

2007
9

9

Persoal funcionario

527

467

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

172
11
228
101
15

164
11
218
64
10

Persoal laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

408
23
3
71
108
203

330
23
3
51
48
205

944

806

TOTAL

Augas de Galicia
2006
Altos cargos

2007
1

1

104

104

Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E

41
22
10
26
5

41
22
10
26
5

Persoal laboral
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV
Grupo V

53

53

2
14
34
3

2
14
34
3

158

158

Persoal funcionario

TOTAL

574

