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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

DECRETO 69/2016, do 19 de maio, polo que se crea a Rede de parques naturais 
de Galicia.

A Constitución española recoñece no seu artigo 45.1 que ��o�os teñen o �ereito a go���o�os teñen o �ereito a go� teñen o �ereito a go�
zar �un ambiente a�ecua�o para o �esenvolvemento �a persoa, así como o �eber �e o 
conservaren», e o seu artigo 149.1.23 establece a competencia exclusiva �o Esta�o para 
a lexislación básica sobre protección �o ambiente, sen prexuízo �as faculta�es que teñen 
as comuni�a�es autónomas �e estableceren normas a�icionais �e protección.

O Estatuto �e autonomía �e Galicia, no seu artigo 27.30, faculta a Xunta �e Galicia para 
levar a cabo aquelas accións que consi�ere necesarias para a protección, conservación e 
mellora �os espazos naturais. 

A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, no seu título I, define con 
carácter xeral os espazos naturais que �eben ser consi�era�os merece�ores �unha pro�
tección especial e regula o seu proce�emento �e �eclaración, �ispoñen�o un réxime xeral 
�e protección e preven�o a posibili�a�e �e establecer réximes �e protección preventiva. 
Entre as oito categorías �e espazos naturais protexi�os que establece a Lei 9/2001, �o 
21 de agosto, inclúese a figura de parque natural; a declaración destes espazos faise con 
base nos elementos singulares de fauna, flora e xea que polo seu valor e interese científi�
co, paisaxístico, cultural ou histórico requiran unha especial atención. 

Na actuali�a�e existen en Galicia seis espazos naturais �eclara�os como parque natu�
ral: o monte Aloia, �eclara�o polo Real �ecreto 3160, �o 4 �e �ecembro �e 1978, a Baixa 
Limia�Serra �o Xurés, �eclara�o polo Decreto 29/1993, �o 11 �e febreiro, o complexo 
�unar �e Corrube�o e as lagoas �e Carregal e Vixán, �eclara�o polo Decreto 139/1992, 
�o 5 �e xuño, as Fragas �o Eume, �eclara�o polo Decreto 218/1997, �o 30 �e xullo, o 
Inverna�eiro, �eclara�o polo Decreto 155/1997, �o 5 �e xuño, e o parque natural �a Serra 
�a Enciña �a Lastra, �eclara�o polo Decreto 157/2002, �o 4 �e abril.

O presente decreto ten por obxecto crear a Rede de parques naturais de Galicia, co fin 
�e facilitar unha xestión coor�ina�a �os espazos que a conforman, así como contribuír ao 
seu coñecemento e �ivulgación. 

O �ecreto estrutúrase en tres artigos e �úas �isposicións �erra�eiras.
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Na súa virtu�e, a proposta �a conselleira �e Me�io Ambiente e Or�enación �o �erritorio 
e logo �a �eliberación �o Consello �a Xunta �e Galicia na súa reunión �o �ía �ezanove �e 
maio �e 2016, 

DISPOÑO:

Artigo 1. Rede de parques naturais de Galicia 

Créase a Rede de parques naturais de Galicia, que se configura como un sistema in�
tegra�o e unitario �e to�os os espazos naturais �a Comuni�a�e Autónoma �e Galicia que 
conten coa �eclaración �e parque natural en virtu�e �a normativa vixente.

Artigo 2. Obxectivos da Rede de parques naturais de Galicia 

A Re�e �e parques naturais �e Galicia ten como obxectivos os seguintes:

a) Converter os parques naturais �a nosa Comuni�a�e nun mo�elo �e xestión compar�
ti�a e coor�ina�a. 

b) Fomentar a cooperación e promover proxectos comúns.

c) Potenciar os parques naturais como valor �e �esenvolvemento económico e �inami�
zar as economías locais �o seu contorno.

�) Coñecer os �atos e cifras relativas á xestión �as principais áreas �e actuación na 
Re�e �e parques naturais �e Galicia.

e) Situar a marca Parque Naturais �e Galicia como referente en España baixo unha 
i�enti�a�e corporativa global.

f) Capitalizar o amplo e �iverso patrimonio natural �e Galicia a través �a promoción �os 
parques naturais.

g) Potenciar as singulari�a�es �e ca�a parque natural para converter a re�e na icona �a 
España ver�e e como espazos naturais �e interese en Europa.

Artigo 3. Articulación da Rede de parques naturais de Galicia 

1. A Re�e �e parques naturais �e Galicia articúlase en tres eixos: a coor�inación, a xes�
tión e uso e a promoción e posta en valor.
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2. A Re�e �e parques naturais �e Galicia po�erá coor�inarse con outras re�es ou espa�
zos protexi�os, en particular co Parque nacional �as Illas Atlánticas.

3. A Consellería competente en materia �e me�io ambiente xestionará a Re�e �e par�
ques naturais �e Galicia a través �o centro �irectivo a que lle atribúa as competencias en 
materia �e conservación �a natureza. A consellería competente en materia �e me�io am�
biente convocará reunións perió�icas �as persoas representantes �as xuntas consultivas 
�os parques naturais co obxecto �e tratar asuntos �e interese común.

Disposición �erra�eira primeira. Habilitación normativa

Autorízase a persoa titular �a Consellería �e Me�io Ambiente e Or�enación �o �erritorio 
para �itar as �isposicións necesarias para a execución e �esenvolvemento �este �ecreto.

Disposición �erra�eira segun�a. Entrada en vigor

Este �ecreto entrará en vigor o �ía seguinte ao �a súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago �e Compostela, �ezanove �e maio �e �ous mil �ezaseis

 Alberto Núñez Feijóo 
Presi�ente

Beatriz Mato Otero 
Conselleira �e Me�io Ambiente e Or�enación �o �erritorio
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