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Dende1973 estudiando, divulgando e defendendo o medio natural galego

Presidencia
Apartado de Correos nº 330 ; 15780 SANTIAGO DE COMPOSTELA
http://www.sghn.org
e-mail:sghn@sghn.org

Sr. Secretario Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental
Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas
Xunta de Galicia

D. Serafín J. González Prieto, Presidente da SGHN, en relación coas Consultas para a determinación do
alcance do estudo de Impacto Ambiental do proxecto de Concentración Parcelaria das parroquias de Sta.
María de Rioveso e S. Xoán de Sistallo (Cospeito, Lugo), clave 2010/0035_AIA,

SOLICITA:
Que o Estudio de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto de concentración parcelaria contemple:
•
A exclusión das zonas comprendidas dentro de Lugares de Interese Comunitario, Zonas de Especial
Protección para as Aves e Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, así como os hábitats
de conservación prioritaria de acordo coas Directivas da Unión Europea.
•
A preservación das masas e sebes de árbores e arbustos autóctonos.
•
A preservación , sen “acondicionar” ou modificar, os cauces fluviais e as zonas asolagables.
•
A inclusión só das terras agrícolas de calidade: clases agrolóxicas I a IV, só excepcionalmente a clase
V se son áreas pequenas (< 5 ha) mesturadas entre as de clase I a IV.
•
A avaliación con exactitude a productividade das terras antes da concentración parcelaria, en termos
económicos e agrícolas.
•
O establecemento con claridade dos obxectivos que se pretenden acadar coa concentración parcelaria:
demográficos, en termos de fixación ou incremento da poboación rural, e de productividade, en
termos económicos e agrícolas.
En Santiago de Compostela, a 28 de abril de 2010

Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.
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D. Serafín J. González Prieto, Presidente da SGHN, en relación coas Consultas para a determinación do
alcance do estudo de Impacto Ambiental do proxecto de Concentración Parcelaria das parroquias de S. Pedro
de Seixas e Sta. María de Vilapene (Cospeito, Lugo), clave 2010/0034_AIA,

SOLICITA:
Que o Estudio de Avaliación de Impacto Ambiental do proxecto de concentración parcelaria contemple:
•
A exclusión das zonas comprendidas dentro de Lugares de Interese Comunitario, Zonas de Especial
Protección para as Aves e Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais, así como os hábitats
de conservación prioritaria de acordo coas Directivas da Unión Europea.
•
A preservación das masas e sebes de árbores e arbustos autóctonos.
•
A preservación , sen “acondicionar” ou modificar, os cauces fluviais e as zonas asolagables.
•
A inclusión só das terras agrícolas de calidade: clases agrolóxicas I a IV, só excepcionalmente a clase
V se son áreas pequenas (< 5 ha) mesturadas entre as de clase I a IV.
•
A avaliación con exactitude a productividade das terras antes da concentración parcelaria, en termos
económicos e agrícolas.
•
O establecemento con claridade dos obxectivos que se pretenden acadar coa concentración parcelaria:
demográficos, en termos de fixación ou incremento da poboación rural, e de productividade, en
termos económicos e agrícolas.
En Santiago de Compostela, a 28 de abril de 2010

Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co nº 584.918. Rexistrada no folio 11 das Asociacións Protectoras
do Medio Ambiente (Xunta de Galicia). Nº AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Ambiente.

