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RESUMO
A Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (Unesco),
acordaba o 18 de setembro de 2007, con motivo da reunión da Mesa do Consello
Internacional do programa MaB que tivo lugar en París, a declaración da Reserva da
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.
A candidatura, presentada polos gobernos autonómicos de Galicia e Asturias,
constituía o primeiro exemplo de reserva da biosfera impulsada de forma conxunta por
dúas comunidades autónomas españolas, as cales realizaron, en coordinación cos
entes municipais un exhaustivo traballo de coordinación para lograr que o espazo
limítrofe entre ambos os territorios fose declarado baixo este tipo de área protexida por
instrumentos internacionais.
Para alcanzar os obxectivos expostos no presente plan de xestión, coherentes cos
expostos no Plan de acción de Madrid 2008-2013 da Rede mundial de reservas da
biosfera (RMRB) e no Plan de acción de Montseny 2009-2013 da Rede de reservas de
biosfera e spañolas (RRBE), establécense unha serie de liñas xerais de acción nas
que se desenvolverán as estratexias prioritarias de actuación redactadas de acordo
cos criterios establecidos nos documentos marco vixentes, e incorporando as
directrices verticais.
Estrutúrase, así, o presente Plan de xestión da reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e
Terras de Burón nun total de 11 liñas de acción.
A. Plan de choque para a posta en funcionamento da reserva
B. Xestión adaptativa da reserva
C. Reforzar a sustentabilidade do desenvolvemento do medio rural coa
biodiversidade
D. Reforzar a sustentabilidade entre os aproveitamentos dos recursos
pesqueiros e marisqueiros coa biodiversidade
E. Reforzar a sustentabilidade entre os recursos turísticos e de uso público coa
biodiversidade
F. Fomento do potencial empresarial endóxeno
G. Cumprimento das funcións de conservación
H. Conservación e posta en valor dos recursos etnográficos; culturais e
patrimoniais
I. Ciencia e desenvolvemento de capacidades
J. Cooperación e asociacións
K. Comunicación
As 11 liñas de acción albergan un total de 26 accións, e indícase para cada unha delas
o seu carácter (puntual ou continuado) e a súa orde de prioridade (alta ou media).
Posteriormente, cada unha das accións foron desenvolvidas nas súas
correspondentes fichas, nas que se inclúen descritores de cada unha delas, como que
obxectivos dos establecidos no presente plan cumpren, cales son as accións
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relacionadas ou os indicadores de éxito que poden axudar a comprobar o grao de
cumprimento de cada acción.
O seguimento e avaliación do plan de xestión, que se desenvolverá de forma continua,
estará asegurado a través da constitución dos órganos de xestión da Reserva da
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, integrados por representantes das
administracións así como polos actores do territorio. A súa misión será, entre outras, a
de supervisar as actuacións do plan de xestión, formular e executar os plans anuais,
propoñer estratexias de conservación e preparar candidaturas a programas de
financiamento nacional e/ou europeo para desenvolver as actividades do plan de
xestión.
En definitiva, o marco estratéxico e operativo que representa o Plan de xestión común
da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, contribuirá a medio prazo a
fortalecer a entidade deste espazo protexido, promover o seu desenvolvemento
económico de forma sustentable, protexer e conservar os seus valores naturais, e
fomentar a participación activa dos actores do territorio.
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INTRODUCIÓN
QUE É UNHA RESERVA DE BIOSFERA?

As reservas de biosfera foron concibidas para responder a unha das preguntas
esenciais que se formulan ao mundo na actualidade: como conciliar a preservación da
diversidade biolóxica e dos recursos co seu uso sustentable?
As reservas de biosfera son zonas de ecosistemas terrestres ou costeiros/mariños, ou
unha combinación dos dous, recoñecidas como tales no marco do Programa sobre o
home e a biosfera (MaB) da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura (Unesco). Establécense sobre zonas ecoloxicamente
representativas e de valor único, nas cales a integración da poboación humana e as
súas actividades son esenciais.
Deben contribuír a compatibilizar os obxectivos aparentemente conflitivos de
conservación da biodiversidade, fomento do desenvolvemento socioeconómico
sustentable e mantemento dos valores culturais asociados, apoiada en bases
científicas correctas e na creatividade cultural.
O concepto de reserva de biosfera foi elaborado en 1974 por un grupo de traballo do
Programa sobre o home e a biosfera (MaB) da Unesco, co fin de promover a
investigación interdisciplinaria, a formación e a comunicación no campo da
conservación dos ecosistemas e da utilización racional dos recursos naturais,
respondendo as preocupacións da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio
Ambiente e o Desenvolvemento, e, en particular, aos obxectivos da Convención sobre
a Diversidade Biolóxica.
O lanzamento da Rede mundial de reservas da biosfera iniciouse en 1976, aprobando
as primeiras reservas que se integrarían na rede.
Posteriormente, en 1983 realizábase o primeiro Congreso mundial de reservas de
biosfera. Do dito congreso emanou o primeiro Plan de acción da Rede mundial de
reservas da biosfera, editado en 1984, no cal se perfilaba o compoñente de
“desenvolvemento” e se recomendaban unha serie de accións para as RMRB.
En 1995 elabórase unha estratexia global de funcionamento e desenvolvemento
sustentable das reservas da biosfera, con motivo da Conferencia Mundial de Reservas
de Biosfera que tivo lugar en Sevilla. Nesta conferencia foi aprobada a Estratexia de
Sevilla, así como o marco estatutario das RMRB, que na actualidade se atopa en
vigor.
As reservas de biosfera son propostas polos gobernos nacionais e quedan baixo a
soberanía dos estados onde están situadas. A definición, os criterios e o
procedemento de designación das reservas de biosfera están establecidos no Marco
estatutario adoptado en 1995 pola Conferencia Xeral da Unesco–Conferencia de
Sevilla.
Na actualidade están declaradas 669 reservas distribuídas en 120 países. Moitas
destas reservas da biosfera foron designadas hai máis de dez anos, e, en
consecuencia, son obxecto dunha revisión periódica prevista no marco estatutario da
Rede mundial de reservas de biosfera.
O propósito da revisión periódica é incitar as autoridades pertinentes a revisar as súas
reservas de biosfera segundo os criterios establecidos polo marco estatutario. Esta
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revisión pode conducir a unha mellor integración da conservación, do
desenvolvemento e da investigación científica nas reservas de biosfera existentes, a
extensión destas ou a creación de reservas de biosfera transfronteirizas para reforzar
así a cooperación internacional en vista dunha xestión duradeira dos ecosistemas
comúns.
FUNCIÓNS DAS RESERVAS DE BIOSFERA

As reservas de biosfera deben cumprir tres funcións complementarias:


Unha función de conservación, para protexer os recursos xenéticos, as
especies, os ecosistemas e as paisaxes;



Unha función de desenvolvemento, co fin de promover un desenvolvemento
económico sustentable desde o punto de vista sociocultural e ecolóxico; e,



Unha función de coñecemento científico e apoio loxístico, para avalar e
alentar actividades de investigación, de educación, de formación e de
observación permanente relacionadas coas actividades de interese local,
nacional e mundial encamiñadas á conservación e ao desenvolvemento
sustentable.

En particular, cada reserva de biosfera ten que conter o seguintes tres elementos:
 Unha ou máis zonas núcleo, que beneficien a protección a longo prazo e
permitan conservar a diversidade biolóxica, vixíen os ecosistemas menos
alterados e realicen investigacións e outras actividades como as educativas.
 Unha zona tampón ben definida, que xeralmente circunda as zonas núcleo
ou linda con elas, que se utiliza para actividades cooperativas compatibles con
prácticas ecolóxicas racionais, como a educación relativa ao medio ambiente, o
recreo, o turismo ecolóxico e a investigación aplicada e básica;
 E unha zona de transición flexible, (ou área de cooperación) que pode
comprender variadas actividades agrícolas, de asentamentos humanos e
outros usos, onde as comunidades locais, os organismos de xestión, os
científicos, as organizacións non gobernamentais, os grupos culturais, o sector
económico e outros interesados traballen conxuntamente na Administración e o
desenvolvemento sustentable dos recursos da zona.
En definitiva, as reservas de Biosfera son moito máis que simples zonas protexidas;
desígnanse para promover e demostrar unha relación equilibrada entre as poboacións
e a natureza. Así mesmo, a eficacia dunha reserva de biosfera esixe que os
especialistas en ciencias naturais e sociais, os grupos involucrados na conservación e
o desenvolvemento, as autoridades administrativas e as comunidades locais traballen
xuntos nesta complexa cuestión.
ESTRATEXIA DE SEVILLA E MARCO ESTATUTARIO DA RMRB (1995).
A conferencia internacional que tivo lugar en Sevilla en 1995 marcou o comezo dunha
nova era para a Rede mundial de reservas de biosfera (RMRB). As accións acordadas
nesta conferencia incorporáronse á denominada Estratexia de Sevilla e plasmáronse
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no marco estatutario da Rede mundial de reservas da biosfera, ambos os documentos
aprobados pola Conferencia Xeral da Unesco en 1995.1
A Estratexia de Sevilla definía as directrices para adoptar para unha acción futura nos
territorios designados como reservas de biosfera, para a entrada do século XXI. A
finais da década dos 70 do século XX, o programa MaB propugnaba alcanzar un
equilibrio duradeiro entre a diversidade biolóxica, o desenvolvemento económico e o
patrimonio cultural. Con todo, co paso do tempo a conservación das áreas protexidas
resultaría impensable sen exporse, simultaneamente, as necesidades de
desenvolvemento das comunidades locais.
Produciuse, en consecuencia, unha converxencia de enfoque entre áreas protexidas e
reservas de biosfera, é dicir, entre conservación e desenvolvemento local. Máis aínda,
o propio Convenio sobre a diversidade biolóxica asinado durante o “Cume da Terra”,
celebrado en Río de Janeiro en 1992, definía tres obxectivos integrados: conservación
da diversidade biolóxica, uso sustentable dos compoñentes e unha distribución xusta e
equitativa dos beneficios obtidos dos seus recursos económicos.
Por todo o anterior, a Estratexia de Sevilla marcábase catro grandes obxectivos a
cumprir nos territorios designados como reserva de biosfera:


Utilización das reservas de biosfera para a conservación da diversidade
biolóxica natural e cultural.



Utilizar as reservas de biosfera como modelos na ordenación do territorio e
lugares de experimentación no desenvolvemento sustentable.



Utilizar as reservas de biosfera para a investigación, observación permanente,
a educación e a capacitación.



Aplicar o concepto de reserva da biosfera.

Pola súa banda, o marco estatutario aprobado na Conferencia de Sevilla establecía
que os ditos espazos deben procurar ser lugares de excelencia para o ensaio e a
demostración de métodos de conservación e desenvolvemento sustentable a escala
rexional mediante o logro de tres funciones que deben desempeñar:


Conservación das paisaxes, os ecosistemas, as especies e a diversidade
xenética.



Desenvolvemento económico e humano sustentable.



Coñecemento científico e apoio loxístico, prestando apoio a proxectos de
demostración, de educación e capacitación sobre o medio e de investigación e
observación permanente en relación con cuestións locais, rexionais, nacionais
e mundiais de conservación e desenvolvemento sustentable.

As directrices acordadas neste documento estratéxico centráronse nos seguintes
aspectos:
1

Ambos os documentos: Estratexia de Sevilla e marco estatutario, foron adoptados baixo a Resolución
28C/2.4 da Conferencia Xeral da Unesco
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Fortalecer a contribución das reservas de biosfera á aplicación dos acordos
internacionais que fomentan a conservación e o desenvolvemento sustentable;



Establecer reservas de biosfera nunha ampla variedade de situacións
ambientais, económicas e culturais e prestar unha particular atención á
aplicación do concepto de reserva de biosfera no medio costeiro e mariño;



Fortalecer novas redes rexionais, interrexionais e temáticas de reservas de
biosfera, como compoñentes da Rede mundial de reservas de biosfera;



Intensificar a investigación científica, a formación e o ensino nas reservas de
biosfera;



Asegurar que todas as zonas das reservas de biosfera contribúen á
conservación, ao desenvolvemento sustentable e ao coñecemento científico;



Estender as zonas de transición a áreas suficientemente extensas para
favorecer a xestión dos ecosistemas;



Fomentar a dimensión humana no concepto de reserva de biosfera e reforzar
os vínculos entre a diversidade cultural e biolóxica.



Fomentar a participación pública na xestión das reservas; promover o
intercambio de información e a implicación de todas as partes interesadas a
nivel local;



Poñer énfase nas actuacións de divulgación, información e educación, nunha
perspectiva a longo prazo.

Con posterioridade, no ano 2000, tiña lugar en Pamplona a reunión coñecida como
Sevilla+5, na que se decidiron varias accións baseadas nas recomendacións da
estratexia de Sevilla.
ESTRATEXIA E PLAN DE ACCIÓN DE LANZAROTE (2006)
No mes de outubro de 2006 realizábase, con sede na Reserva da Biosfera de
Lanzarote, o Primeiro Congreso da Rede de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE).
Nesta aprobábase o seu plan de acción, coñecido como Plan de acción de Lanzarote
2007-2009 da RRBE. Este primeiro plan enfocábase primordialmente a dotar a Rede
Nacional de Reservas da Biosfera dunha estrutura e un soporte institucional.
En coherencia co anterior, aprobábase ao ano seguinte o Real decreto 342/2007, do 9
de marzo, polo que se regula o desenvolvemento das funcións do programa MaB en
España e o Comité Español do MaB, e establécense as tarefas de coordinación no
organismo autónomo Parques Nacionais.
Así mesmo, a finais do ano 2007 aprobábase a Lei 42/2007, do 13 de decembro, do
patrimonio natural e da biodiversidade, na cal se consideran as reservas da biosfera
como áreas protexidas por instrumentos internacionais, as cales se incorporan ao
Inventario Español de Espazos Naturais Protexidos, Rede Natura 2000 e áreas
protexidas por instrumentos internacionais, que, á súa vez, se engloba dentro do
Inventario español do patrimonio natural e da biodiversidade. Esta lei incorpora os
obxectivos da RRBE así como as características das reservas individuais.

8

Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
Un forte impulso dado á Rede de reservas de biosfera españolas, logrou o
cumprimento do Plan de acción de Lanzarote en máis dun 80 %, un ano antes de
finalizar o seu período de aplicación.
PLAN DE ACCIÓN DE MADRID (2008-2013)
En febreiro de 2008, con motivo do 3.º Congreso Mundial de Reservas da Biosfera que
tivo lugar en Madrid, acordouse a aprobación do Plan de acción da Rede mundial de
reservas da biosfera (RMRB), coñecido con Plan de acción de Madrid.
Este plan baséase na estratexia de Sevilla e o seu obxectivo é capitalizar as vantaxes
estratéxicas dos instrumentos de Sevilla e conseguir que as reservas de biosfera
sexan designadas internacionalmente como as principais áreas dedicadas ao
desenvolvemento sustentable no século XXI.
Durante o período transcorrido entre a adopción da Estratexia de Sevilla e o Plan de
acción de Madrid xurdiron ou intensificáronse distintos problemas e cuestións que
fixeron necesaria a adaptación do programa MaB. Entre os principais problemas
atópanse os seguintes:


Cambio climático acelerado con consecuencias para as sociedades e os
ecosistemas.



Perda acelerada da diversidade cultural e biolóxica e as súas consecuencias
inesperadas na capacidade dos ecosistemas para continuar proporcionando
servizos fundamentais para o benestar da humanidade.



O proceso acelerado de urbanización como impulsor dos cambios ambientais.

Durante o período 2008-2013, mediante a posta en marcha dos obxectivos do Plan de
acción de Madrid, o programa MaB abordará estratexicamente os Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio, a través das seguintes iniciativas:


Desenvolver mecanismos para impulsar o desenvolvemento sustentable nas
reservas de biosfera, levado a cabo de acordo con todos os sectores da
sociedade para asegurar o benestar das poboacións e a súa contorna.



Probar e aplicar políticas para a adaptación ao cambio climático e a súa
mitigación, en coordinación con outros programas intergobernamentais.



Usar a experiencia da rede mundial, das redes temáticas do MaB e enfoques
interdisciplinarios para desenvolver e probar políticas e prácticas que aborden
as cuestións que afectan os tipos de ecosistemas clave: zonas costeiras, illas,
océanos, montañas, desertos, bosques tropicais, ecosistemas de auga doce e
áreas de urbanización crecente.



Desenvolver programas científicos de investigación baseados no enfoque da
valoración
de
ecosistemas
do
milenio (EM) para definir formulacións que garantan os servizos prestados
polos ecosistemas no futuro.

Como consecuencia disto, o Plan de acción de Madrid articula accións, obxectivos,
indicadores, asociacións e outras estratexias de implementación, ademais dun marco
para a avaliación das RMRB no período comprendido entre 2008 e 2013. Os
obxectivos xerais do Plan de acción de Madrid son:
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Ancorar os programas de investigación, formación, desenvolvemento de
capacidades e demostración do MaB na interface entre as interaccións da
conservación e o uso sustentable da biodiversidade, a adaptación ao cambio
climático e a súa mitigación, e o benestar cultural e socioeconómico das
comunidades humanas.



Facilitar a utilización activa de lugares incluídos na RMRB como lugares de
aprendizaxe para o desenvolvemento sustentable, é dicir, mostrar enfoques
que fomenten a cooperación entre as comunidades epistemolóxicas
(académicas), políticas, profesionais e interesadas para abordar e resolver
problemas específicos en cada contexto e mellorar as condicións sociais,
económicas e ambientais para o benestar dos ecosistemas e a humanidade.



Recompilar, cotexar, sintetizar e difundir a experiencia adquirida durante máis
de 30 anos de labor do programa MaB e a RMRB, así como as súas accións
planificadas para o período de 2008 a 2013 que favorezan os esforzos
internacionais e locais para lograr os obxectivos globais, como os ODM,
reducindo a taxa actual de perda de biodiversidade antes do 2010 e outros
obxectivos vinculados á mitigación e adaptación ao cambio climático global.



Contribuír á aparición dunha nova xeración de profesionais que poidan
desempeñar funcións de embaixadores e xestores/coordinadores para tender
pontes entre os programas ambientais globais e as aspiracións de
desenvolvemento local e nacional.

O Plan de acción de Madrid definiu catro áreas principais de acción:


Cooperación, xestión e comunicación: transcorridos 20 anos desde a
implementación da Estratexia de Sevilla e o marco estatutario, é preciso avaliar
e revisar a xestión do programa MaB e a coordinación do labor da Rede
mundial de reservas de biosfera, para garantir que estas sirvan de lugar de
aprendizaxe para o desenvolvemento sustentable a escala global, rexional e
nacional



Zonificación: conforme ao marco estatutario, as reservas de biosfera deben
constar dunha ou máis zonas núcleo, zonas tampón e unha zona de transición
para acomodar as súas múltiples funcións.



Ciencia e desenvolvemento de capacidades: é necesaria unha gran
cooperación entre as institucións e as partes interesadas nas reservas de
biosfera, para fomentar a comunicación entre científicos, responsables de
políticas, empresas privadas e outros axentes e poderlles facer fronte aos
cambios políticos, sociais e climáticos presentes nos territorios das reservas.
Para alcanzar este obxectivo é necesario reforzar significativamente tanto os
aspectos científicos como as capacidades da RMRB.



Asociacións: recoñecendo o valor engadido da creación de asociacións e
redes entre as reservas de biosfera, apoiando a creación de novas iniciativas
que agrupen a maior variedade de partes interesadas.

PLAN DE ACCIÓN DE MONTSENY (2009-2013)
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No ano 2009 foi elaborado en Montseny o segundo Plan de acción da Rede de
reservas da biosfera españolas (RRBE) seguindo os principios inspiradores do Plan de
acción Madrid (2008). Este plan é coñecido como Plan de acción de Montseny 20092013. Este plan ten por finalidade facilitar a aplicación do Plan de acción de Madrid no
contexto español.
Ademais, o marco lexislativo actual, Lei 42/2007 e Real decreto 342/2007 que regula a
presentación de novas propostas, así como a avaliación periódica destas.
Ademais establece que o órgano institucional de coordinación é o Comité Español do
Pprograma MaB, dentro do cal se definen os seus dous órganos asesores.
Na redacción deste plan de xestión tivéronse en conta o cambio existente nas
reservas de biosfera ao entrar as comunidades autónomas a prestar apoio no seu
funcionamento.
O desenvolvemento do programa MaB en España expón a necesidade de reforzar as
seguintes áreas de actuación para facer realidade os contidos do Plan de acción de
Madrid:


Adecuar a zonificación e estrutura de funcionamento naquelas reservas
biosfera que non cumpren cos requisitos de Sevilla 1995: zonificación
consonancia coas múltiples funcións das reservas de biosfera, compromiso
entidade responsable da reserva, órgano de administración, órgano
participación...



Despregar unha ampla campaña de comunicación para dar a coñecer as
reservas da biosfera, dentro e fóra dos propios territorios, e para dar a coñecer
as achegas das reservas de biosfera españolas fóra das fronteiras e das
RMRB dentro do Estado.



Establecer comunicación e liñas de colaboración entre as reservas de biosfera
españolas e o sector científico, tanto na reunión e xeración de coñecementos
como na mellora das prácticas de xestión.



Apoiar e promover o desenvolvemento de economías de calidade nas reservas
de biosfera e modalidades de compromiso dos diversos tipos de axentes
sociais cos principios das reservas.



Facerlles chegar aos decisores e planificadores os ensinos da RMRB no
relativo á práctica dun desenvolvemento sustentable.



Continuar, e reforzar, na medida do posible, a participación española en redes
temáticas e rexionais do programa MaB.

de
en
da
de

A posta en práctica do Plan de acción de Montseny implicou a un grande abano de
entidades e axentes.
Os procesos de participación e colaboración cidadá están a atopar un amplo apoio
entre os axentes, en relación coa implicación efectiva dos cidadáns na toma de
decisións que afectan o territorio e os asuntos comúns da sociedade.
O ordenamento xurídico español admite diversas modalidades de participación, e,
neste sentido, os obxectivos da Unesco han de alcanzarse combinando fórmulas de
participación orgánica (mediante representantes que se integran na Administración) e
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de participación funcional (mediante procedementos que se abren a persoas non
necesariamente integradas na Administración).
As comunidades autónomas ou entidades competentes, en cada caso, teñen as
competencias para regular a composición e funcións do órgano de xestión que ha de
existir en cada reserva da biosfera.
O Plan de acción de Montseny contén os mesmos obxectivos e accións que o Plan de
acción de Madrid e desenvólveos en actuacións e articulacións concretas, aínda que
foron redistribuídos e reordenados en catro novas liñas principais, co propósito de
presentar unha estrutura que se adapte mellor aos campos de atención preferente do
desenvolvemento do programa MaB en España. As catro liñas principais do Plan de
acción de Montseny, que albergan un total de 31 obxectivos e 65 accións, son:


Xestión adaptativa das reservas da biosfera.



Comunicación.



Ciencia e desenvolvemento de capacidades.



Cooperación e asociacións.

PLAN DE ACCIÓN DE LIMA (2016-2025)
O Consello Internacional de Coordinación adoptou na súa 28.ª sesión, que tivo lugar
en Lima (Perú) do 18 ao 19 de marzo de 2016, o Plan de acción de Lima (PAL) para o
programa MAB e a Rede mundial de reservas da biosfera (2016-2025). Este plan de
acción foi elaborado de maneira participativa durante os meses previos ao IV
Congreso Mundial de Reservas da Biosfera; neste congreso foi discutido e
realizáronse diversas achegas coas que se completou o proceso de elaboración. O
PAL foi adoptado polo pleno do congreso e remitido ao Consello Internacional de
Coordinación.
O Plan de acción de Lima ten unha vixencia de 10 anos, e constitúe a concreción en
accións das liñas directrices e obxectivos marcados pola Estratexia do MAB 20152025, aprobada en novembro de 2015 na Conferencia Xeral da Unesco.
As principais innovacións que o Plan de acción de Lima (PAL) introduce no programa
MAB para a súa aplicación na próxima década son:


Promóvese a conservación dos recursos en uso: conservación de sistemas
socioecolóxicos e restauración de ecosistemas degradados, e conservación e
promoción de especies e variedades de interese cultural e económico.



Increméntanse os esforzos de financiamento, buscando a participación os
socios apropiados en cada nivel do programa MAB.



Refórzase a comunicación e inclúese a idea dunha marca global para a RMRB.



Realizarase un seguimento da implantación do PAL. Inclúese un seguimento
anual das redes rexionais e temáticas.



Saliéntase o papel das RRBB como modelos de desenvolvemento sustentable
que contribúen á implementación dos obxectivos de desenvolvemento
sustentable (ODS/SDG) e os acordos ambientais multilaterais AAM/MEA).
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Instáuranse procesos participativos na elaboración de informes decenais.
Teranse en conta as prácticas, tradicións e culturas das poboacións locais e
indíxenas.



Exponse o establecemento dunha rede internacional de científicos que
traballen en e coas RB.

AS RESERVAS DE BIOSFERA EN ESPAÑA
España ten recoñecidas na actualidade 48 reservas de biosfera, distribuídas por todas
as áreas bioxeográficas do Estado e en 15 das 17 comunidades autónomas. Catro das
reservas de biosfera (RB) son transfronteirizas, incluso unha destas é intercontinental.
ESPAÑA
NOME DA RESERVA
Serra de Grazalema
Ordesa-Viñamala
Montseny
Doñana
Mancha Húmida
Marismas del Odiel
La Palma
Serra de Cazorla, Segura e Las Villas
Urdaibai
Serra Nevada
Conca Alta do Río Manzanares
Lanzarote
Menorca
Serra das Neves e o seu contorno
Cabo de Gata-Níjar
El Hierro
Bardenas Reales de Navarra
Muniellos
Somiedo
Redes
Devesas de Serra Morena
Terras do Miño
Val de Laciana
Picos de Europa
Monfragüe
Vales de Leza, Jubera, Cidacos e Alhama
Babia
Área de Allariz
Gran Canaria
Serra do Rincón
Os Vales de Omaña e Luna
O Alto Bernesga
Los Argüellos
Os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá
Os Ancares leoneses
As Serras do Béjar e Francia
Intercontinental do Mediterráneo
Río Eo, Oscos e Terras de Burón
Fuerteventura
Transfronteiriza Gêres-Xurés
Las Ubiñas-La Mesa
La Gomera
Terres de L'Ebre
Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar

ANO DE
DECLARACIÓN
1977
1977
1978
1980
1980
1983
1983
1983
1984
1986
1992
1983
1983
1995
1997
2000
2000
2000
2000
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2009
2009
2012
2012
2013
2013
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Mariñas Coruñesas e terras de Mandeo
Macizo de Anaga
Meseta Ibérica
Texo-Tejo Internacional

2013
2015
2015
2016

Reservas de biosfera en España
Fonte: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño

A Comunidade Autónoma de Galicia alberga 6 reservas de biosfera.
GALICIA
ANO DE
SUPERFICIE

NOME DA RESERVA

PROMOTOR

DECLARACIÓN

Terras do Miño

2002

363.669 ha

Área de Allariz

2005

21.482 ha

Asociación de Concellos

Os Ancares lucenses e Montes de
Navia, Cervantes e Becerreá

2006

53.664 ha

Deputación de Lugo

Río Eo, Oscos e Terras de Burón

2007

159.379 ha

Xunta de Galicia Principado de Asturias

Transfronteiriza Gerês-Xurés

2009

259.496 ha

Xunta de Galicia- Consellería do Medio
Rural

2013

113.970 ha

Asociación de Concellos

Mariñas
Mandeo

coruñesas

e

terras

de

Deputación de Lugo

Goberno

do

Reservas da Biosfera en Galicia
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño

A Comunidade Autónoma do Principado de Asturias alberga 6 reservas de biosfera.
NOME DA RESERVA

ASTURIAS
ANO DE DECLARACIÓN
SUPERFICIE

PROMOTOR

Somiedo

2000

29.121 ha

Goberno do Principado de Asturias

Muniellos

2000
2003 ampliación

55.657 ha

Goberno do Principado de Asturias

Redes

2001

37.804 ha

Goberno do Principado de Asturias

Picos de Europa

2003

64.315 ha

Parque Nacional dos Picos de Europa

Río Eo, Oscos e terras de Burón

2007

159.379 ha

Las Ubiñas-La Mesa

2012

45.163 ha

Xunta de Galicia Principado de Asturias

Goberno

Goberno do Principado de Asturias

Reservas da biosfera en Asturias
Fonte: Elaboración propia a partir de datos do Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño
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A RESERVA DA BIOSFERA RÍO EO, OSCOS E TERRAS DE BURÓN
DATOS XERAIS

A Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón ocupa unha superficie de
159.379 ha, das que 496 ha corresponden a augas mariñas pouco profundas,
próximas á costa de ambas as comunidades e adxacentes ao estuario do río Eo.
En consecuencia, a reserva alberga un total de 158.883 ha terrestre repartidas en 14
municipios: 7 na parte galega (Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín,
Baleira, A Fonsagrada e Negueira de Muñiz, todos eles da provincia de Lugo) e 7 da
parte asturiana (Castropol, Vegadeo, Taramundi, San Tirso de Abres, Villanueva de
Oscos, Santa Eulalia de Oscos e San Martín de Oscos). Con todo, a repartición
superficial non está tan equilibrado, xa que dúas terceiras partes (algo máis de
108.000 ha) se atopan dentro do territorio galego, mentres que o terzo restante
(51.000 ha) é territorio asturiano.

Situación administrativa

Castela e León
Figura 2. Situación administrativa autonómica e repartición municipal da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.

A área incluída dentro da reserva vertébrase a través da conca fluvial do río Eo, e
abarca desde o seu nacemento en Fonteo (municipio de Baleira, Lugo), ata a súa
desembocadura no mar Cantábrico. Xunto a esta área inclúense na reserva de
biosfera territorios que aínda que pertencen ás concas do Navia, Miño e Porcía,
posúen unha grande uniformidade en relación cos compoñentes da biodiversidade e
cos compoñentes de carácter cultural e patrimonial da conca do río Eo.
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Con todo, dentro do territorio incluído na reserva pódense recoñecer polo menos catro
grandes unidades paisaxísticas, integrables dentro das sectorizacións propostas para
o noroeste ibérico:


Litoral Cantábrico Occidental;



Canles fluviais;



Estuario e desembocadura do río Eo; e



Serras e montañas.

A importante variabilidade na tipoloxía de medios provoca que na reserva se atope
unha ampla variedade de ecosistemas naturais cuxa singularidade radica en constituír
unidades ambientais que albergan hábitats naturais e especies de interese para a
conservación.
Nos últimos anos, asistiuse a un crecente desenvolvemento de instrumentos
normativos de conservación que permitiron redefinir os criterios de valoración das
áreas naturais, impulsados, tanto polas directivas comunitarias (DC 2009/147/CE, DC
92/43/CEE, DC 2000/60/CE), como polas iniciativas lexislativas estatais (Lei 42/2007)
e autonómicas (Galicia: Lei 9/2001 e Decreto 127/2008; Asturias: Lei 5/1991
modificada pola Lei 9/2006, e Decreto 38/1994).
Desta forma, a reserva de biosfera constitúe un extenso territorio que alberga elevados
valores ambientais, feito reflectido nas diferentes figuras de protección con que foron
designadas na actualidade diversos espazos incluídos no territorio da reserva:


1 zona húmida de importancia internacional (RAMSAR),



9 zonas de especial conservación (ZEC),



2 zonas de especial protección para as aves (ZEPA),



2 monumentos naturais,



Outras figuras de protección de carácter autonómico.
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ZONIFICACIÓN DA RESERVA DE BIOSFERA
A zonificación da reserva, coherente co establecido na Estratexia de Sevilla,
comprende a diferenciación de 3 zonas concibidas como unha serie de aneis
concéntricos, aínda que o esquema conceptual inicial modificouse en función das
condicións e necesidades locais.

Mapa de zonificación da reserva de biosfera

Figura 3. Mapa de zonificación da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.

A zona núcleo supón case un 10 % do total da reserva. Comprende aqueles enclaves
que albergan os ecosistemas naturais menos alterados e os espazos de maior valor
ecolóxico, é esta parte do territorio a que cumpre co primeiro dos tres obxectivos
establecidos para a figura de reserva de biosfera. Dentro da zona núcleo incluíronse
os espazos naturais protexidos, estendéronse a aquelas cabeceiras de ZEC fluviais
que conservan extensas masas de bosques antigos (carballeiras, castiñeiras) e
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uceiras, altamente representativos da paisaxe natural de territorios de influencia
oceánica. Así mesmo, toda a superficie mariña (571 ha) e fluviomariña da reserva
queda incluída nesta zona.
Superficies das unidades de zonificación

Zonas

Zona núcleo
Zona núcleo marítima

Zona tampón

Zona de transición

Superficie

15.536,0 ha
571,0 ha

30.046,5 ha

113.435,5 ha

Táboa 1. Superficies das unidades de zonificación da reserva de biosfera.

A zona tampón representa case unha quinta parte da reserva, e é contigua á zona
núcleo, rodéaa na maior parte da súa extensión, asimila posibles impactos derivados
das zonas con maior actividade económica e contribúe desta forma á protección das
zonas máis valiosas.
A composición da zona tampón susténtase sobre os enclaves de maior interese para a
conservación das zonas núcleo ás que rodea. Dado o interese da rede hídrica no
contexto xeral do funcionamento da reserva, nesta zona inclúense os principais cursos
fluviais e aquelas masas forestais naturais e orlas arbustivas de rexeneración
(carballeiras, ameneirais, salgueirais) ligadas ao ámbito fluvial.

Repartición da zonificación

Figura 4. Repartición proporcional das unidades de zonificación da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e
Terras de Burón.
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A zona de transición, ocupa algo máis do 70 % da reserva (máis de 113.000 ha), e
inclúe a superficie ocupada polos asentamentos humanos, os seus eidos circundantes,
as infraestruturas de maior entidade, e de forma xeral as superficies antropizadas e
transformadas por actividades humanas; tamén a rede de estradas e a súa zona de
dominio defínese como zona de transición.
Esta zona é a que maior capacidade ten para absorber os impactos derivados da
actividade económica, e onde residen a maior parte das actividades produtivas
desenvolvidas no ámbito da reserva, razón pola que as bases da Estratexia de Sevilla
para o século XXI conveñen na necesidade de fortalecela, de maneira que a súa
cobertura se estenda a áreas suficientemente vastas, para favorecer a xestión dos
ecosistemas e aproveitar a reserva para estudar e practicar métodos de
desenvolvemento sustentable a escala rexional.
PATRIMONIO NATURAL
A importante variabilidade na tipoloxía de medios provoca que na reserva apareza
unha ampla variedade de ecosistemas naturais, que albergan elevados valores
ambientais, feito reflectido nas diferentes figuras de protección que alberga este
espazo.
Así mesmo, nos territorios da reserva é posible identificar un total de 41 tipos de
hábitats de interese comunitario, dos que 11 son considerados prioritarios, centrados
fundamentalmente nos ecosistemas dunares, as matogueiras costeiras, zonas
húmidas continentais e bosques ligados a medios húmidos.
A listaxe de especies de interese para a conservación con presenza documentada na
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón inclúe un importante número de
taxons.
Entre as especies máis destacables están diferentes especies que habitan nos
corredores fluviais como o salmón atlántico (Salmo salgar), a lamprea (Petromyzon
marinus), o mexillón de río (Margaritifera margaritifera), o cangrexo de río
(Austropotamobius pallipes) e, entre os mamíferos pódese citar a nutria (Lutra lutra) ou
o rato de almiscre ibérico (Galemys pyrenaicus).
Entre as especies de flora de interese, poden destacarse taxons nemorais
característicos de formacións do Terciario, como Woodwardia radicans e
Vandenboschia speciosa, especies propias de matogueiras húmidas como Sphagnum
pylaesii, ou os narcisos Narcissus asturiensis e N. triandrus.
Tamén as augas mariñas da reserva posúen unha relevante importancia, posto que
nestas foi identificada a única especie prioritaria, a tartaruga careta (Caretta caretta),
réptil mariño cuxa presenza no territorio foi documentada. Así mesmo, dentro do grupo
dos mamíferos cabe destacar o conxunto daqueles que presentan hábitats mariños, xa
que supoñen case a metade do conxunto total.
Con respecto ás especies de interese para a conservación, existente un total de 123
taxons de aves identificados no territorio da reserva que foron incluídos no Anexo I da
Directiva 2009/147/CE, ou nalgún dos anexos da Directiva 92/43/CEE para os grupos
restantes. Non cabe dúbida o especial papel que xoga o estuario do río Eo, razón pola
cal foi declarado ZEPA.
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PATRIMONIO CULTURAL E PAISAXE
Os bens patrimoniais que se atopan no ámbito da reserva son de tipo cultural nun
sentido amplo. Non só se dispón de construcións e restos de distintas épocas, senón
tamén da cultura que sustentou a sociedade local e que pasou dunha xeración a outra,
o que permitiu que hoxe en día se manteñan diversas actividades artesanais.
Os restos tumulares e dolmens son moi abundantes e aparecen repartidos por todo o
territorio da reserva, así como a multitude de conxuntos da cultura castrexa.
Ademais destes restos, é abundante o patrimonio arquitectónico, correspondente tanto
á arquitectura relixiosa como civil. A primeira ten unha gran tradición, posto que houbo
nestas terras varias fundacións monásticas, ademais dun importante conxunto de
capelas, igrexas e ermidas, sobre todo dos séculos XIV e XIX, diseminadas por todo o
territorio, e nas que se recollen abundantes e variadas tallas, esculturas e retablos. Por
outra banda, a arquitectura civil inclúe numerosas casas pacegas e pazos.
Tamén destaca o patrimonio de tipo etnográfico, representado por pallozas, hórreos,
cabazos, pombais, trobos, cortizos, alvarizas (para protexer as colmeas dos
depredadores), corripas ou ouriceiras (destinados a gardar as castañas colleitadas e
conservar os seus ourizos ata o seu completo secado), dispersos en todos os pobos
da reserva.
Existen dúas rutas do Camiño de Santiago que serven de peregrinación cara a capital
de Galicia: a Ruta da Costa e o Camiño Primitivo, ambos declarados Patrimonio
Mundial da Humanidade pola Unesco.
A todo iso hai que engadir o patrimonio cultural oral, o folclore ou as actividades
tradicionais.
SOCIOECONOMÍA
O territorio ocupado pola reserva da biosfera comprende unha superficie de máis de
150.000 ha repartidas en 14 municipios distribuídos entre a Comunidade Autónoma do
Principado de Asturias e a Comunidade Autónoma de Galicia.
A poboación da reserva, que ascende a un total de 29.561 habitantes.
Municipio
Castropol
Vegadeo
San Tirso de Abres
Taramundi
Villanueva de Oscos
Santa Eulalia de Oscos
San Martín de Oscos
Total Asturias
Ribadeo
Trabada
A Pontenova
Ribeira de Piquín
Baleira
A Fonsagrada
Negueira de Muñiz
Total Galicia

Superficie (ha)
Asturias
12.577
8.276
3.141
8.216
7.298
4.712
6.656
50.876
Galicia
10.894
8.272
13.577
7.299
16.882
43.846
7.237
108.007

Poboación
3.638
3.960
473
698
310
471
422
9.972
9.929
1.178
2.470
580
1.380
3.838
214
19.589

Táboa 2. Valores superficiais dos municipios incluídos na reserva e poboación no seu ámbito. Fonte: Instituto Xeográfico Nacional, INE e SADEI
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A reserva posúe a maior parte da súa área ocupada por superficies arborizadas e
arbustivas, seguida de cultivos agrícolas, mentres que as actividades industriais son
máis ben escasas.
A poboación soubo aproveitar os seus recursos naturais e culturais ancestrais así
como as actividades económicas tradicionais para integralos en novos programas de
desenvolvemento que supuxeron un notable cambio na comarca e que a sitúa
favorablemente de fronte ao futuro.

Distribución sectorial do emprego

Figura 5. Distribución proporcional do emprego por sectores nos territorios
autonómicos que compoñen a Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras
de Burón.

Nos últimos anos produciuse unha caída do sector primario e un crecemento do sector
servizos. Na actualidade, a gandería, a silvicultura e o turismo son os principais eixes
de crecemento e especialización en toda a zona e parecen ser os eixes nos que se vai
sustentar o seu crecemento a medio plano.
A gandería sufriu unha especialización con diferenza entre os municipios: a zona
interior especializouse en vacún de carne, mentres que no litoral hai un predominio do
vacún de leite. Ademais comezaron a manifestarse algunhas iniciativas de
diversificación da actividade, como a agricultura e gandería ecolóxica, viveiros e
invernadoiros, diversificación en servizos, acuicultura ou actividades agroalimentaria.
O sector forestal posúe unha maior presenza en Castropol, Vegadeo, San Tirso de
Abres, Trabada, A Fonsagrada e Baleira.
A actividade pesqueira no ámbito da reserva ten un carácter artesanal, cunha frota
pequena dedicada á pesca selectiva. A importancia da pesca diminuíu nos últimos
anos.
Existen catro portos pesqueiros: Figueras, Castropol, Ribadeo e Rinlo.


O porto de Figueras centraliza o movemento pesqueiro e contrólao a través da
Confraría de Pescadores “A nosa Señora do Carmen” que se encarga de
comercializar a maior parte das capturas.
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No porto de Castropol a actividade restrínxese aos cultivos da zona e á
depuradora de moluscos que alberga.



No porto pesqueiro de Ribadeo, que tamén posúe un porto comercial e
deportivo, hai unhas 16 embarcacións dependentes da Confraría de
Pescadores.



Pola súa banda, o pequeno porto de Rinlo ten unha gran tradición mariñeira,
aínda que a cota de capturas é o inferior con diferenza de todos os portos da
reserva.

O emprego na industria concéntrase principalmente en Castropol, Ribadeo e A
Pontenova. Castropol xera o 75 % do emprego total no sector na zona asturiana, na
súa maior parte polo estaleiro. En Taramundi e Fonsagrada apréciase un incremento
do número de postos de traballo na industria debido á consolidación de actividades
artesanais e agroalimentarias.
O desenvolvemento do turismo rural contribuíu á recuperación do patrimonio, coa
rehabilitación de edificios para destinalos a aloxamentos, e a dinamización doutras
actividades, como produción artesanal, oferta gastronómica e de produtos típicos.
Ademais contribuíu ao coñecemento da zona dentro e fóra do territorio. O turismo ten
presenza desigual dentro dos concellos da reserva, aínda que destacan en Taramundi,
Santa Eulalia de Oscos, Ribadeo e Castropol.
As actuacións levadas a cabo na reserva para partir do conxunto de programas
autonómicos e comunitarios (Plan integral de desenvolvemento económico Oscos-Eo,
Leader I, Leader II, Leader +, Agader etc.) fomentaron un modelo de desenvolvemento
económico e social baseado no principio do desenvolvemento sustentable, que trata
de revalorizar os recursos existentes (agricultura, silvicultura, pesca, gandería,
paisaxe, artesanía e etnografía) e aumentar a calidade de vida na área.
Algún destes programas perseguían a reactivación e modernización económica e
social da área, propician unha variación na estrutura económica que agora está
caracterizada polo forte peso do sector servizos (superior ao 35 % en ambas as
comunidades autónomas), como consecuencia da consolidación dun puxante sector,
aínda que as actividades do sector primario seguen sendo a outra gran fonte
primordial de xeración económica da reserva. Todo iso provocou que as condicións de
vida cambiasen de forma substancial no prazo das últimas dúas décadas; aínda que
existen aínda algunhas limitacións por resolver e liñas prioritarias que hai que reforzar,
para o que a figura de reserva de biosfera se constitúe como futuro marco de traballo.
OS ÓRGANOS DE XESTIÓN DA RESERVA DA BIOSFERA
Segundo o Protocolo de colaboración para a coordinación da xestión da Reserva da
Biosfera do río Eo, Oscos e Terras de Burón, asinado polas comunidades autónomas
de Galicia e Principado de Asturias en Castropol, o día 11 de decembro de 2013, os
órganos de xestión son:


Comisión de Coordinación Institucional.



Comisión Xerente



Foro de Participación Social
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XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS
INTRODUCIÓN
A elaboración deste plan de xestión parte das experiencias e actuacións xa iniciadas
no ámbito da reserva de biosfera, considerando tanto os seus logros como as
dificultades xurdidas durante a súa aplicación; así como da análise de debilidades,
ameazas, fortalezas e oportunidades existentes no ámbito territorial da reserva de
biosfera.
A partir destas estratexias e análises propoñerase a definición dun novo modelo de
desenvolvemento que harmonice os diversos sectores de actividades
socioeconómicas co desenvolvemento das poboacións locais e a conservación do
patrimonio natural e a biodiversidade. Para lograr o éxito da aplicación deste plan será
imprescindible a implicación da poboación local como protagonista das diferentes
iniciativas, e deberá integrarse con outras políticas de protección da natureza, de usos
do chan e doutros recursos.
En definitiva, este plan de xestión constitúe un plan para o desenvolvemento
sustentable da reserva, e é o instrumento básico para a xestión e planificación deste
espazo, cuxa finalidade é o establecemento das liñas xerais de acción e estratexias
prioritarias de actuación para o cumprimento dos obxectivos da reserva. A vixencia do
presente documento considerarase indefinida, ata que se considere oportuna a
redacción dun novo plan de xestión que substitúa a este.
A redacción do presente plan de xestión realizarase de acordo cos criterios
establecidos nos documentos marco vixentes na actualidade, así como acordos e
reunións institucionais:


Os acordos alcanzados nos diferentes encontros sectoriais no marco dos
cumes astur-galaicos.



Os documentos derivados.



As políticas, plans e programas, vixentes e futuros, das diferentes actividades
sectoriais (desenvolvemento rural e agrario, forestal, pesqueiro) que operan
nas comunidades autónomas implicadas.



O Cume da Terra de Río de Janeiro (1992), e o Convenio sobre a diversidade
biolóxica (CDB).



A Carta do turismo sustentable (Lanzarote, 1995).



A Conferencia de reservas de biosfera de Sevilla (1995), na que se aprobaba a
Estratexia e o marco estatutario da RMRB.



O Convenio europeo da paisaxe (Florencia, 2000).



O Cume da Terra de Johannesburgo (2002).



A Avaliación dos ecosistemas do milenio (2005).



A Estratexia da Rede de reservas de biosfera españolas (Estratexia de
Lanzarote, 2006) e o Plan de acción 2007-2009 para a RRBE derivado da
anterior.



O Plan de acción de Madrid 2008-2013 para a RMRB.
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O Plan de acción de Montseny 2009-2013 para a RRBE.



O Plan de acción de Lima 2016-2025 para a RMRB.

A función de desenvolvemento nas reservas de biosfera trata de conciliar as
necesidades de mellora da poboación local coas de salvagarda dos recursos naturais
para as xeracións vindeiras. É particularmente importante para ambas as
comunidades autónomas aproveitar os esforzos de carácter nacional ou rexional que
se levaron ou se levan a cabo na área da reserva, ao considerar a necesidade de
mellorar as condicións de vida dos habitantes e promover o seu desenvolvemento
económico e social, baixo un enfoque de sustentabilidade. Neste contexto, é necesario
para Galicia e Asturias promover unha estratexia orientada á promoción económica,
social e cultural dos habitantes da reserva, que respecte os elementos propios,
propicie o desenvolvemento sustentable e contribúa ao fortalecemento das relacións
de amizade e cooperación entre as dúas rexións.
OBXECTIVOS DA RESERVA DA BIOSFERA
Establecéronse un total de 9 obxectivos no presente plan de xestión, que deben ser
alcanzados mediante a execución e posta en marcha das accións expostas a
continuación no presente documento, e que son coherentes cos expostos no Plan de
acción de Madrid 2008-2013 da RMRB e no Plan de acción de Montseny 2009-2013
da RRBE.
1. Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
2. Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluíndo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
3. Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de vida
das poboacións locais.
4. Promoción dos aproveitamentos sustentables dos recursos naturais.
5. Fomento do emprego local e das economías de calidade.
6. Fomento da conservación e mellora do patrimonio material e inmaterial da
reserva.
7. Aumento do coñecemento sobre o patrimonio natural da reserva mediante a
educación ambiental e a participación das comunidades locais.
8. Promoción do intercambio e do establecemento de compromisos de
cooperación.
9. Xerar información integral sobre os valores da reserva ao impulsar unha visión
positiva desta.
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DIRECTRICES TRANSVERSAIS
O presente plan de xestión expón que as seguintes directrices de actuación sexan
incorporadas a todas e cada unha das liñas de acción expostas, de carácter horizontal,
de forma que as medidas contempladas no presente plan adopten os principios xerais
derivados dos obxectivos fundamentais do plan.
Como directrices mestras deben tomarse: o principio de cautela (ou de precaución), o
principio de conservación e o desenvolvemento sustentable. O primeiro deles, o
principio de cautela, introducido no Tratado de Maastricht de 1993, aplicarase
naqueles casos en que o desenvolvemento científico non permita falar dunha mínima
certeza en relación coa valoración de plans, proxectos ou actividades que poidan ter
incidencia sobre o estado de conservación da compoñentes clave da biodiversidade
(hábitats naturais e especies protexidas), reforzando polo tanto o principio de
prevención introducido na Acta única europea de 1987.
O principio de conservación da biodiversidade, pola súa banda, vén herdado do
Convenio sobre diversidade biolóxica (CDB), aprobado no Cume da Terra que tivo
lugar en 1992 en Río de Janeiro. Este principio queda plasmado a través do
mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e garante a conservación das
paisaxes, os medios ecolóxicos e os hábitats, así como a conexión das poboacións de
fauna e flora silvestres e preserva a diversidade xenética. Na actualidade, este
principio atópase incorporado ao ámbito normativo comunitario e estatal a través do
mantemento, ou no seu caso o restablecemento, nun estado de conservación
favorable dos tipos de hábitats naturais e as especies de interese para a conservación,
tendo en conta as esixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais.
En terceiro lugar, o principio de desenvolvemento sustentable, concepto definido en
1987 pola Comisión Mundial sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento (coñecida
como Comisión Brundtland), que favorece os usos e aproveitamentos respectuosos co
medio. Estes usos deben ser compatibles cos ecosistemas e non reducir a viabilidade
dos outros recursos aos que se asociasen, nin minguar as posibilidades de goce dos
mesmos ás xeracións vindeiras. Procurarase, polo tanto, a posta en valor dos
compoñentes da biodiversidade, ás veces dificilmente traducibles a valores de
mercado, e tratarase de que os beneficios xerados polo uso revertan en favor dos
axentes locais implicados.
En consecuencia, propóñense as seguintes directrices transversais de actuación, que
afectarán a todas as liñas sectoriais contempladas no presente plan:


Cooperación interautonómica e intercambio de información.



Ter en conta a conservación da biodiversidade en todas as accións
planificadas.



Impulsar o desenvolvemento sustentable na reserva.



Adscrición nas diferentes liñas de actuación a códigos de boas prácticas.



Crecemento racional e dinamización da economía da reserva.



Impulsar a creación de sistemas para o seguimento da sustentabilidade.



Incorporación de vías de
desenvolvemento da reserva.

financiamento

e

apoio

económico

ao
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PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN
Para alcanzar os obxectivos expostos no presente plan de xestión establécense unha
serie de liñas xerais de acción nas que se desenvolverán as estratexias prioritarias de
actuación redactadas de acordo cos criterios establecidos nos documentos marco
vixentes, e incorporaranse as directrices verticais establecidas no apartado anterior.
Neste sentido, hai que lembrar o expresado no avance do Plan de xestión de
desenvolvemento sustentable incluído no documento de candidatura de reserva de
biosfera, elaborado en febreiro de 2007, onde se establecían as directrices
fundamentais que debían guiar a xestión da reserva con relación ás actividades
agrícolas e gandeiras, os aproveitamentos forestais, as actividades cinexéticas e de
pesca fluvial, a pesca e o marisqueo, as actividades industriais e a artesanía, as
infraestruturas e os equipamentos, o turismo sustentable, a conservación da
biodiversidade, a protección do patrimonio histórico e etnográfico, a investigación e a
educación ambiental e a difusión e promoción da reserva.
No dito documento indicábase, ademais, a necesidade de establecer programas
operativos de carácter sectorial, dotados do correspondente cadro financeiro, unha
planificación temporal do plan, os organismos xestores implicados no seu
desenvolvemento e un sistema de seguimento para verificar a súa adecuación na
práctica.
Estrutúrase, así, o presente plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e
Terras de Burón nun total de 11 liñas de acción. A denominación e a estruturación
destas liñas tomáronse a partir dos correspondentes plans de acción de Madrid e
Montseny, dos obxectivos do presente plan de xestión, así como das debilidades e
fortalezas socioeconómicas propias desta reserva de biosfera.
As liñas de acción establecidas no presente plan, e organizadas en función da súa
orde de prioridade, son as seguintes:
Liñas de acción
Denominación
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

PLAN DE CHOQUE PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA RESERVA
XESTIÓN ADAPTATIVA DA RESERVA
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVEMENTO DO MEDIO RURAL COA
BIODIVERSIDADE
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS APROVEITAMENTOS DOS RECURSOS
PESQUEIROS E MARISQUEIROS COA BIODIVERSIDADE
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS RECURSOS TURÍSTICOS E DE USO PÚBLICO
COA BIODIVERSIDADE
FOMENTO DO POTENCIAL EMPRESARIAL ENDÓXENO
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS ETNOGRÁFICOS; CULTURAIS E
PATRIMONIAIS
CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES
COOPERACIÓN E ASOCIACIÓNS
COMUNICACIÓN
Táboa 3. Principais liñas de acción establecidas no presente plan
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As 11 liñas de acción anteriores albergan un total de 26 accións, que se relacionan a
continuación, nas que se indica para cada unha delas o seu carácter (puntual ou
continuado) e a súa orde de prioridade (alta ou media). Posteriormente, cada unha das
accións foron desenvolvidas nas súas correspondentes fichas, nas que se inclúen
descritores de cada unha delas, como que obxectivos dos establecidos neste plan
cumpren, cales son as accións relacionadas ou os indicadores que poden axudar a
comprobar o grao de cumprimento de cada acción.
En virtude das competencias en materia de xestión de áreas protexidas, considéraNse
como axentes responsables de todas as accións contempladas no presente plan os
dous organismos autonómicos competentes en materia de conservación da natureza,
é dicir, a Dirección Xeral de Conservación da Natureza (Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio) por parte da Xunta de Galicia, e a Dirección
Xeral de Recursos Naturais (Consellería de Desenvolvemento Rural e Recursos
Naturais) por parte do Principado de Asturias. Xunto a estas dúas direccións xerais
dos organismos autonómicos, tamén hai que considerar como axentes responsables
aos órganos de xestión da propia reserva de biosfera.
A posta en marcha do presente plan, e en definitiva a xestión da propia reserva de
biosfera, debe formar parte dun proceso aberto e participativo, fundamentalmente
integrador, que contemple a intervención dunha serie de axentes implicados en cada
unha das accións expostas. En consecuencia, contemplarase a integración doutras
administracións involucradas, e especialmente terase en conta a participación das
entidades locais dos municipios rurais que integran a Reserva da Biosfera Río Eo,
Oscos e Terras de Burón. Así mesmo, será considerado o papel que poidan xogar as
asociacións e federacións, os sectores produtivos, organizacións conservacionistas
sen ánimo de lucro, institucións dedicadas a educación e/ou investigación científica, e
en definitiva calquera outro axente que poidan verse implicado en calquera das
accións expostas no presente plan.
Liñas de acción
A. PLAN DE CHOQUE PARA O FUNCIONAMENTO DA RESERVA
ACCIÓN
CARÁCTER
A1

Creación e posta en funcionamento dos órganos da reserva

Puntual

A2

Creación e posta en funcionamento do foro de participación social

Puntual

A3

Posta en funcionamento das instalacións e equipamentos imprescindibles para a normal
actividade do órgano de xestión/coordinación da reserva de biosfera puntual

Puntual

A4

Aprobación e posta en marcha do Plan de xestión da reserva da biosfera

Puntual

B. XESTIÓN ADAPTATIVA DA RESERVA
ACCIÓN

CARÁCTER

B1

Seguimento da consecución dos obxectivos da reserva

Puntual

B2

Seguimento da posta en marcha e seguimento do plan de xestión

Puntual

PRIORIDADE









Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media

PRIORIDADE





Alta
Media
Alta
Media

C. REFORZAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVEMENTO DO MEDIO RURAL COA BIODIVERSIDADE
ACCIÓN
CARÁCTER PRIORIDADE
C1

Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable e á mellora da calidade de
vida das comunidades locais

Continuado

C2

Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais

Continuado

C3

Promoción de actividades cinexéticas e piscícolas sustentables

Puntual








Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media
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Táboa 4. Accións establecidas no presente plan clasificadas por grandes liñas de acción.

D. REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS APROVEITAMENTOS DOS RECURSOS PESQUEIROS E MARISQUEIROS
COA BIODIVERSIDADE
ACCIÓN
CARÁCTER PRIORIDADE
D1

Promoción de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables

Continuado

Alta
Media




E. REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS RECURSOS TURÍSTICOS E DE USO PÚBLICO COA BIODIVERSIDADE
ACCIÓN
CARÁCTER PRIORIDADE
E1

Promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade
F. FOMENTO DO POTENCIAL EMPRESARIAL ENDÓXENO
ACCIÓN




CARÁCTER

PRIORIDADE

F1

Promoción das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais

Continuado

F2

Fomento de produtos de calidade no ámbito da reserva

Continuado

F3

Fomento doutras actividades empresariais respectuosas co medio

Continuado

G. CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACCIÓN

Alta
Media

Continuado

CARÁCTER

G1

Mantemento e restauración do estado de conservación dos hábitats naturais

Continuado

G2

Mantemento e restauración do estado das especies protexidas

Continuado

G3

Erradicación e mitigación de especies exóticas de carácter invasor

Continuado

G4

Fomento de medidas de conservación das unidades paisaxísticas e dos agrosistemas
tradicionais

Continuado

G5

Medidas de adaptación ao cambio climático e a súa mitigación

Continuado

Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media








PRIORIDADE
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media
Alta
Media












H. CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS ETNOGRÁFICOS; CULTURAIS E PATRIMONIAIS
ACCIÓN
CARÁCTER PRIORIDADE
H1

Protección e posta en valor do patrimonio histórico e etnográfico

Puntual

H2

Protección e posta en valor do patrimonio inmaterial

Puntual

I. CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES
ACCIÓN

CARÁCTER

I1

Utilizar a reserva de biosfera como lugar de investigación

Continuado

I2

Emprego da reserva de biosfera como fonte de aprendizaxe

Continuado

J. COOPERACIÓN E ASOCIACIÓNS
ACCIÓN

CARÁCTER

J1

Intercambios con outras reservas de biosfera

Continuado

J2

Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con axentes sociais de
todo tipo

Continuado

Alta
Media
Alta
Media






PRIORIDADE
Alta
Media
Alta
Media






PRIORIDADE
Alta
Media
Alta
Media






K. COMUNICACIÓN
ACCIÓN
K1

Implementación dunha estratexia de información e divulgación da reserva

CARÁCTER

PRIORIDADE

Continuado




Alta
Media

Táboa 4. Accións establecidas no presente plan clasificadas por grandes liñas de acción.
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LIÑA DE ACCIÓN A
PLAN DE CHOQUE PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA RESERVA
ACTUACIÓN A 1.


CREACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DOS ÓRGANOS DE XESTIÓN DA RESERVA

OBXECTIVO
o Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN
Nos contidos do Plan de acción de Montseny para a RRBE dedícase unha grande
atención á organización interna das reservas de biosfera: a mellora da estrutura
territorial destas, os seus modelos organizativos e a súa dinámica de funcionamento,
poñendo a énfase non tanto no que teñen como na maneira de xestionalo.
Deste xeito, o dito plan fixa como obxectivo fundamental que hai que cumprir durante
o seu período de vixencia a consecución de que todas as reservas conten cunha
zonificación adecuada ao cumprimento das súas diversas funcións (conservación,
desenvolvemento e apoio loxístico), e que estas leven a cabo de forma integrada, de
maneira que todas as zonas contribúan ao cumprimento de todas as funcións, cada
unha na modalidade que lle é máis adecuada.
Para iso, é imprescindible que conten cun órgano de xestión formalmente constituído,
de mecanismos de participación efectiva e que haxa unha autoridade recoñecida en
cada reserva de biosfera. Estes requisitos que xa estaban recollidos na Estratexia de
Sevilla, son agora preceptivos no contexto español de acordo á Lei 42/2007 do
patrimonio natural e a biodiversidade.

RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
o A2
Creación e posta en funcionamento do foro de participación social
DESCRICIÓN
A presente acción articula a creación e posta en marcha da estrutura organizativa
para levar a cabo a xestión conxunta e unitaria da reserva, desenvolvendo os criterios
comúns para a planificación e xestión do conxunto deste espazo, que sexan
respectuosos coas singularidades locais e autonómicas, que garantan a súa unidade
ambiental, que melloren a calidade de vida e que contribúan á vez ao logro dos
obxectivos básicos recolleitos no marco estatutario e Estratexia da RMRB, ambos os
elaborados na Conferencia de Sevilla de 1995.
Os órganos de xestión deberán estar conformados por unha comisión de coordinación
institucional e unha comisión xerente.
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A Comisión de Coordinación Institucional será o órgano de goberno e xestión da
entidade xurídica e a Comisión Xerente será o responsable da dirección administrativa
e técnica da reserva.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Territorio da Reserva da Biosfera río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
O Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
O

Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Cooperación Territorial: Interreg Suroeste Europeo

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Constitución e normal funcionamento dos órganos de dirección e xestión.
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LIÑA DE ACCIÓN A
PLAN DE CHOQUE PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA RESERVA
ACTUACIÓN A2


CREACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DO FORO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

OBXECTIVO
o Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN CO DIAGNÓSTICO
Nos contidos do Plan de acción de Montseny para a RRBE dedícase unha grande
atención á organización interna das reservas de biosfera: a mellora da estrutura
territorial destas, os seus modelos organizativos e a súa dinámica de funcionamento e
ponse a énfase non tanto no que teñen como na maneira de xestionalo.
Deste xeito, o dito plan fixa como obxectivo fundamental para cumprir durante o seu
período de vixencia a consecución de que todas as reservas conten cunha
zonificación adecuada ao cumprimento das súas diversas funcións (conservación,
desenvolvemento e apoio loxístico), e que estas leven a cabo de forma integrada, de
maneira que todas as zonas contribúan ao cumprimento de todas as funcións, cada
unha na modalidade que lle é máis adecuada.
Para iso, é imprescindible que conten cun órgano de xestión formalmente constituído,
de mecanismos de participación efectiva e que haxa unha autoridade recoñecida en
cada reserva de biosfera. Estes requisitos que xa estaban recollidos na Estratexia de
Sevilla, son agora preceptivos no contexto español de acordo á Lei 42/2007 do
patrimonio natural e a biodiversidade.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
o A1
Creación e posta en funcionamento dos órganos de xestión da reserva
DESCRICIÓN
A presente acción recolle a creación e posta en marcha do Foro de Participación
Social da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, entendido como o
órgano de participación e consulta da sociedade na reserva, e que deberá estar
conformado tanto por representantes das administracións públicas, como de
asociacións, organizacións, institucións e colectivos que desenvolvan actividades nos
aspectos vinculados ao cumprimento dos obxectivos da reserva, ou que sexan
representativos de intereses sociais, económicos ou ambientais e cuxos fins sexan
compatibles cos principios inspiradores do programa MaB da Unesco.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Territorio da Reserva da Biosfera río Eo, Oscos e Terras de Burón
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CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
O Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Cooperación Territorial: Interreg Suroeste Europeo
O

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Constitución e normal funcionamento do Foro de Participación Social.
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LIÑA DE ACCIÓN A
PLAN DE CHOQUE PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA RESERVA
ACTUACIÓN A3


POSTA EN FUNCIONAMENTO DAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS IMPRESCINDIBLES
PARA A NORMAL ACTIVIDADE DO ÓRGANO DE XESTIÓN/COORDINACIÓN DA RESERVA
DE BIOSFERA

OBXECTIVO
o Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN
Na actualidade, a Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón conta cun
conxunto de infraestruturas que poderían servir como centros de recepción de
visitantes, así como aulas e outros equipamentos existentes no territorio que se
atopan en funcionamento tales como oficinas de turismo, ecomuseos etc.
En lugar de crear novas infraestruturas, considérase máis sustentable dotar a estas
infraestruturas existentes de contidos e materiais comúns que permitan así
proporcionar información dos valores da Reserva da Biosfera a todos estes centros
optimizando a súa función divulgativa.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
o A1
Creación dos órganos de xestión da reserva
o

A2

Creación do foro de participación social

DESCRICIÓN
Na actualidade, a Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón conta cun
conxunto de infraestruturas que poderían servir como centros de recepción de
visitantes, entre os que cabe citar o Centro de Interpretación da Ría do Eo (Castropol),
a Casa da Ría (Ribadeo), o Centro de Interpretación da Pesca no EO (San Tirso de
Abres), a aula Mentor (Vegadeo), ou o Centro de Interpretación do Río Eo e do
Bosque da Marronda (Fonteo; Baleira).
A estes poden sumarse as aulas de interpretación da natureza de Santa Eulalia de
Oscos e a aula Verde da Granxa (A Fonsagrada), así como as casas municipais de
cultura de Vegadeo, Ribadeo, Taramundi e Castropol, ás cales habería que unir o
auditorio ao aire libre de Cabanela e a Casa das Algas, ambas en Ribadeo.
Tamén son importantes os equipamentos vinculados a conxuntos etnográficos, como
o Conxunto Etnográfico dos Teixois (Taramundi), o Complexo Etnográfico de Bogo (A
Pontenova), o conxunto etnográfico de Mazonovo (Taramundi), o parque etnográfico
da Pontenova ou o Museo Comarcal da Fonsagrada. Así como todos aqueles
equipamentos existentes no territorio que se atopan en funcionamento tales como
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oficinas de turismo, ecomuseos etc.
Dotarase a todos estes centros de contidos e materiais comúns que permitan así
cumprir os obxectivos de información dos valores da reserva da biosfera.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
24.000 € (GALICIA) + 12.000 € (ASTURIAS)
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
O Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
o
o

Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Cooperación Territorial: Interreg Suroeste Europeo
Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de instalacións dotadas de contidos e materiais da reserva
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LIÑA DE ACCIÓN A
PLAN DE CHOQUE PARA A POSTA EN FUNCIONAMENTO DA RESERVA
ACTUACIÓN A4


APROBACIÓN E POSTA EN MARCHA DO PLAN DE XESTIÓN DA RESERVA DA BIOSFERA

OBXECTIVO
o Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN
Conforme á Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e a
biodiversidade, toda reserva da biosfera debe contar cunha estratexia específica de
evolución cara aos obxectivos para a que foi creada, co seu correspondente programa
de actuación e sistema de indicadores adaptado ao establecido polo Comité MaB.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
o A1
Creación dos órganos de xestión da reserva
o

A2

Creación do foro de participación social

DESCRICIÓN
O plan elaborado pola Comisión Xerente e aprobado pola Comisión de Coordinación
Institucional, logo de informe do Foro de Participación Social.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Ámbito da Reserva da Biosfera río Eo, Oscos e Terras de Burón.
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO

o

Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)

o

Unión Europea: Fondo Europeo De Desenvolvemento Rexional (Feder) Cooperación Territorial: Interreg Suroeste Europeo

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Documento de plan de xestión en execución
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LIÑA DE ACCIÓN B
XESTIÓN ADAPTATIVA DA RESERVA
ACTUACIÓN B1
 SEGUIMENTO DA CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS DA RESERVA
OBXECTIVO
o Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN
A xestión adaptativa en reservas da biosfera está incluída de forma expresa nas liñas
principais de obxectivos a cumprir segundo o Plan de acción de Montseny para a
RRBE. As súas recomendacións abarcan aspectos en diversos niveis, coa finalidade
de promover que as reservas de biosfera cumpran as súas funcións de acordo coa
Estratexia de Sevilla, e en consecuencia os obxectivos do programa MaB.
Entre as actuacións concretas recollidas no atópase a elaboración dun modelo de
avaliación sobre o cumprimento da Estratexia de Sevilla, para o que se establecerá
un sistema de indicadores.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
A4
Aprobación e posta en marcha do plan de xestión
B2

Seguimento da posta en marcha e seguimento do plan de xestión

DESCRICIÓN
Un dos obxectivos das reservas de biosfera segundo a Estratexia de Lanzarote para
a RRBE é que estes espazos sirvan como áreas de observación permanente da
diversidade biolóxica, a sustentabilidade e a calidade de vida dos seus habitantes,
para o que debe facerse un seguimento de devanditos compoñentes mediante a
elaboración dun sistema de indicadores propio para cada reserva que permita á súa
vez integralo no da RRBE, e en consecuencia integrar ás reservas en programas
nacionais de observación permanente.
Deste xeito, na presente acción contémplase a elaboración dun plan de actuacións
quinquenal no que leve a cabo unha recompilación e enumeración dos indicadores
máis adecuados para realizar un seguimento da evolución do estado de conservación
dos compoñentes naturais, así como para valorar aqueles aspectos que plasmen en
que grao a calidade de vida das comunidades locais vai evolucionando cara aos
obxectivos marcados. Deste xeito, poderá avaliarse de forma obxectiva en que
medida o funcionamento da reserva contribúe ao devandito desenvolvemento.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
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CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios Propios das administracións
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

Unión Europea: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
O Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) Cooperación territorial: Interreg Suroeste Europeo
o Liñas de financiamento nacionais
INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Listaxe de indicadores establecida.


Emprego efectivo dos indicadores nas avaliacións decenais posteriores.
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LIÑA DE ACCIÓN B
XESTIÓN ADAPTATIVA DA RESERVA
ACTUACIÓN B2


SEGUIMENTO DA POSTA EN MARCHA E CUMPRIMENTO DO PROPIO PLAN DE XESTIÓN

OBXECTIVO
 Posta en funcionamento da reserva e consecución dos obxectivos da
Estratexia de Sevilla.
XUSTIFICACIÓN
A xestión adaptativa en reservas de biosfera está incluída de forma expresa nas liñas
principais de obxectivos a cumprir segundo o Plan de acción de Montseny para a
RRBE. As súas recomendacións abarcan aspectos en diversos niveis, coa finalidade
de promover que as reservas da biosfera cumpran as súas funcións de acordo coa
Estratexia de Sevilla, e en consecuencia os obxectivos do programa MaB.
Entre as actuacións concretas recollidas nel atópase a elaboración dun modelo de
avaliación sobre o cumprimento da Estratexia de Sevilla, para o que se establecerá un
sistema de indicadores.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
A1
Creación e posta en funcionamento dos órganos da reserva
A2

Creación e posta en funcionamento do foro de participación social

B1

Seguimento e consecución dos obxectivos da reserva

DESCRICIÓN
A presente acción aborda a elaboración dunha memoria anual na que se recollan as
actuacións realizadas no período avaliado e o cálculo ou cumprimento dos
indicadores establecidos en cada unha das accións. Desta forma, cando se estime
oportuno, dentro dos prazos indicados, será posible coñecer en que grao avanzouse
na consecución dos contidos do plan de xestión.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Fondo propio das administracións xestoras
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INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de accións levadas a cabo.


Porcentaxe executada das previsións do plan para cada acción.
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LIÑA DE ACCIÓN C
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE

DO

DESENVOLVEMENTO

DO

MEDIO

RURAL

COA

BIODIVERSIDADE

ACTUACIÓN C1
 ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS AO DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE E Á MELLORA
DA CALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS

OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.


Consecución dunha rede de saneamento e abastecemento de auga potable de
calidade para os núcleos de poboación.



Promoción dos aproveitamentos sustentables dos recursos naturais.



Fomento do emprego local e das economías de calidade.

XUSTIFICACIÓN
Como segundo grande obxectivo para cumprir polas reservas de biosfera, de acordo
coa Estratexia de Sevilla para a RMRB, é o emprego destas como modelos na
ordenación do territorio e lugares de experimentación de desenvolvemento
sustentable. Isto é confirmado no marco estatutario da RMRB, no que se establece
como segunda función para cumprir polas reservas o desenvolvemento económico e
humano sustentable.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
H1
Protección e posta en valor do patrimonio histórico e etnográfico.
I2

Emprego da reserva como fonte de aprendizaxe.

DESCRICIÓN
A relación entre a conservación da diversidade biolóxica e as necesidades de
desenvolvemento económico e humano sustentable das comunidades locais é un
elemento esencial dos postulados das reservas de biosfera, e como tal o recolle a
Estratexia de Sevilla dentro dos tres obxectivos básicos que deben cumprir as
reservas de biosfera da rede mundial.
De acordo co anterior, a presente acción recolle unha serie de medidas encamiñadas
ao desenvolvemento rural sustentable e a mellorar a calidade de vida dos habitantes
da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón.
Estes mecanismos incluiranse na realización dunha Axenda 21 para toda a reserva,
onde se contemplen as melloras de saneamento e a depuración integral dos núcleos
de poboación, coa mellora o servizo de abastecemento de augas aos núcleos rurais, a
incorporación das novas tecnoloxías á sociedade rural, e coa promoción da mellora de
servizos, equipamentos, e infraestruturas aos núcleos rurais, entre outras. Sen
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esquecer un desenvolvemento urbanístico acorde coas necesidades da RB e en
función das competencias urbanísticas de cada un dos axentes presentes no territorio.
De igual forma deberanse incluír as medidas necesarias de plans e instrumentos, para
o uso do territorio por parte das persoas con mobilidade reducida.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO ESTIMADO 2016-2021
14.500.000 € (GALICIA) + 5.092.521,39 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais.

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de actuacións postas en marcha encamiñadas ao desenvolvemento
rural sustentable da reserva.
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LIÑAS DE ACCIÓN C
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVEMENTO DO MEDIO RURAL COA
BIODIVERSIDADE

ACTUACIÓN C2
 FOMENTO DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES: AGROGANDEIRAS E FORESTAIS
OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluídas medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.


Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.

XUSTIFICACIÓN
Dado o importante peso do medio rural da reserva, dentro da liña de reforzar a
sustentabilidade do desenvolvemento, introducíronse actuacións como o fomento das
prácticas agrogandeiras e forestais sustentables que permita a obtención de produtos
da maior calidade posible.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C1
Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable.
F2

Fomento de produtos de calidade no ámbito da reserva.

G1

Mantemento e conservación dos hábitats naturais.

G2

Mantemento e restauración do estado das especies protexidas.

G4

Fomento de medidas de conservación das unidades paisaxísticas e dos
agrosistemas tradicionais.

I2

Emprego da reserva como fonte de aprendizaxe.

DESCRICIÓN
A actual política comunitaria de desenvolvemento rural –que complementa a política
agraria común– desenvolvida para o período 2014-2020, ten como obxectivos:
Fomentar a competitividade da agricultura.
 Garantir a xestión sustentable dos recursos naturais e a acción polo clima.
 Lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e
comunidades rurais.
Nos ditos obxectivos enmárcanse seis prioridades de desenvolvemento rural da Unión
(para cuxo impulso se establecen medidas de especial relevancia):
1. Fomentar a transferencia de coñecementos e innovación nos sectores agrario
e forestal e nas zonas rurais.
2. Mellorar a viabilidade das explotacións agrarias e a competitividade de todos
os tipos de agricultura en todas as rexións, e promover as tecnoloxías
agrícolas innovadoras e de xestión forestal sustentable.
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3. Fomentar a organización da cadea alimentaria, incluída a transformación e
comercialización dos produtos agrarios, o benestar animal e a xestión de
riscos no sector agrario.
4. Restaurar, preservar e mellorar os ecosistemas relacionados coa agricultura e
a silvicultura.
5. Promover a eficiencia dos recursos e fomentar o paso a unha economía baixa
en carbono e capaz de adaptarse ao cambio climático nos sectores agrario,
alimentario e forestal.
6. Fomentar a inclusión social, a redución da pobreza e o desenvolvemento
económico nas zonas rurais.
Neste contexto articúlase a presente acción, na que se contempla o fomento das
prácticas agrogandeiras sustentables, que permitan obter produtos dunha mellor
calidade en resposta á demanda de consumo e fomentar simultaneamente unha
ambientalización da actividade agrogandeira que respecte a conservación da
biodiversidade do territorio.
O sector forestal da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón xoga un
papel estratéxico no desenvolvemento desta debida á súa elevada representatividade
superficial. Dentro deste, as áreas arborizadas ocupadas polas masas naturais e
seminaturales de maior valor de conservación foron incluídas dentro das zonas núcleo
da reserva, tendo en conta do papel fundamental que xogan na conservación da
biodiversidade.
En consecuencia, a presente acción inclúe o fomento dunha serie de prácticas
forestais sustentables, respectuosas cos obxectivos de conservación da reserva, e
cos valores albergados polas masas forestais, e teñen un especial tratamento das
formacións arborizadas naturais e seminaturais que son consideradas hábitat
protexido. Tamén se potenciarán as prácticas sustentables, tales como as baseadas
no estándar de produción ecolóxica.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO ESTIMADO 2016-2021
24.250.000 € (GALICIA) + 6.837.200 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
SUDOE
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de fomento de prácticas agrogandeiras sustentables
postas en marcha.


Número de titulares ou de explotacións beneficiados coas medidas
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establecidas.


Número de medidas de prácticas forestais sustentable establecidas.
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LIÑA DE ACCIÓN C
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE

DO

DESENVOLVEMENTO

DO

MEDIO

RURAL

COA

BIODIVERSIDADE

ACTUACIÓN C3
 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CINEXÉTICAS E PISCÍCOLAS SUSTENTABLES
OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
XUSTIFICACIÓN CON RELACIÓN AO DIAGNÓSTICO
Dado o importante peso do medio rural da reserva, dentro da liña de reforzar a
sustentabilidade do desenvolvemento, introducíronse actuacións como o fomento de
actividades cinexéticas e piscícolas dispoñibles, actividades baseadas na
sustentabilidade dos recursos naturais e a compatibilidade do seu aproveitamento coa
conservación da biodiversidade.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
G1
Mantemento e restauración dos hábitats naturais
G2

Mantemento e restauración das especies

I2

Emprego da reserva como fonte de aprendizaxe

DESCRICIÓN
A presente acción recolle a promoción dunha serie de actuacións encamiñadas a un
desenvolvemento das actividades cinexética e piscícola desenvolvidas dun modo
compatible cos obxectivos de conservación da reserva de biosfera. Isto motiva que se
inclúan obxectivos de sustentabilidade e respecto dunha forma coordinada entre
ambos os territorios autonómicos da reserva para as actividades piscícolas e
cinexéticas. En consecuencia, a presente acción estrutúrase en dúas liñas
fundamentais a difusión de boas prácticas cinexéticas e piscícolas e o
desenvolvemento dun plan común de xestión piscícola sustentable.
No marco desta acción propoñeranse e executarán accións directamente dedicadas á
promoción e fomento de industrias que, baixo parámetro de respecto ao medio e á
sustentabilidade, leven a cabo actividades económicas mediante o uso dos recursos
derivados das actividades cinexéticas e piscícolas (salas de despezamento, empresas
de distribución etc.).
Nesta actuación tamén se inclúe o pago de danos ocasionado polas especies
cinexéticas, subvencións a sociedades de cazadores para o pago de danos
ocasionados por especies cinexéticas e melloras do medio fluvial asociadas á
actividade piscícola.
Considerarase a posibilidade de actuacións de fomento dos ecosistemas fluviais e da
actividade da pesca, a través de actuacións sobre o medio, tales como a limpeza das
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marxes fluviais.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO ESTIMADO 2016-2021
350.000 € (GALICIA) + 168 000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de difusión de boas prácticas cinexéticas e piscícolas
postas en marcha.


Elaboración e posta en marcha do plan de xestión piscícola.
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LIÑA DE ACCIÓN D
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS APROVEITAMENTOS
PESQUEIROS, ACUÍCOLAS E MARISQUEIROS COA BIODIVERSIDADE
ACTUACIÓN D1
 PROMOCIÓN

DE
SUSTENTABLES

PRÁCTICAS

PESQUEIRAS,

ACUÍCOLAS

DOS

E

RECURSOS

MARISQUEIRAS

OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.


Promoción dos aproveitamentos sustentables dos recursos naturais.

XUSTIFICACIÓN
A importancia da actividade pesqueira, acuícola e marisqueira da reserva diminuíu nos
últimos anos. Dentro da liña de reforzar a sustentabilidade do desenvolvemento, hase
de incluír estas actividades, para fomentar unha explotación de calidade e unha
revalorización do recurso.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C1
Actividades encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable e á mellora da
calidade de vida das poboacións locais.
F2

Fomento de produtos de calidade na reserva

I2

Emprego da reserva como fonte de aprendizaxe

DESCRICIÓN
De forma coherente ao obxectivo establecido na Estratexia de Sevilla, consistente en
que as reservas de biosfera sexan empregadas como lugares de experimentación do
desenvolvemento sustentable, confirmado polo marco estatutario, o presente plan de
xestión ten presente que ademais dos aproveitamentos levados a cabo no medio
rural, as actividades pesqueiras, acuícolas e marisqueiras tamén deberán
desenvolverse de forma sustentable e respectuosa cos recursos naturais.
Para iso, fomentarase desde a reserva a posta en marcha dun programa de medidas
ambientais na actividade pesqueira, acuícola e marisqueira, que sirva para
incrementar a sustentabilidade do aproveitamento mediante o cumprimento da
normativa ambiental, o establecemento de criterios e procedementos adecuados á
dinámica dos procesos naturais e o fomento da conservación do recurso como
garantía de sustentabilidade.
Dentro deste programa incluiríase a capacitación e formación dos profesionais
orientada á xestión sustentable da actividade, o seguimento da bioloxía das especies
e as poboacións, a importancia do estado de conservación dos hábitats mariños,
novas tecnoloxías, seguridade marítima etc. Tamén se potenciarán as prácticas
sustentables, tales como as baseadas no estándar de produción ecolóxica.
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ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón (Medio mariño-zona núcleo)
CUSTO ESTIMADO 2016-2021
475.000 € (GALICIA) + 486.564 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de revalorización e impulso da actividade pesqueira,
acuícola e marisqueira local e de calidade.


Establecemento do programa de medidas ambientais na actividade pesqueira,
acuícola e marisqueira.



Número de medidas de apoio ás vías de comercialización local dos produtos
provenientes da actividade pesqueira, acuícola e marisqueira.
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LIÑA DE ACCIÓN E
REFORZAR A SUSTENTABILIDADE ENTRE OS RECURSOS TURÍSTICOS E DE USO PÚBLICO COA
BIODIVERSIDADE

ACTUACIÓN E1


PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO DUN TURISMO SUSTENTABLE E DE CALIDADE

OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Promoción dos aproveitamentos sustentables dos recursos naturais.
XUSTIFICACIÓN
O turismo da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón é unha actividade
puxante que xera unha actividade económica moi importante. Por eles no plan de
xestión debe abordarse aspectos de promoción dun turismo sustentable e de
calidade.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
F2
Fomento de produtos de calidade no ámbito da reserva
I2

Emprego de reserva da biosfera como fonte de aprendizaxe

J1

Intercambios con outras reservas da biosfera

DESCRICIÓN
Na actualidade, o turismo é unha actividade de importancia crecente no territorio da
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, fundamentalmente con motivo
do auxe do turismo rural. Con todo, esta actividade desenvólvese de forma desigual
dentro da reserva, onde existen áreas que se especializaron nesta variedade de
turismo mentres que noutras esta actividade non se atopa aínda tan desenvolvida.
En consecuencia, a presente acción recolle un conxunto de actuacións encamiñadas
á promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade na Reserva da
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, igualando os desequilibrios territoriais do
mesmo e promovendo o aproveitamento das potencialidades que o territorio ofrece
para abordar novas experiencias de actividades turísticas que sexan compatibles coa
conservación dos recursos naturais.
Elaborarase unha estratexia turística integrada na que se aborden unha serie de
aspectos como a elaboración de propostas conxuntas para todo o territorio da
reserva, identificación das áreas menos desenvolvidas desde un punto de vista
turístico e onde deba ser realizado un maior esforzo dinamizador sempre dentro da
capacidade de acollemento do territorio, coordinación coa implantación na reserva do
“Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas”, desenvolvida no
presente plan dentro da acción relativa ao fomento de produtos de calidade,
capacitación e formación dos profesionais da reserva ou dos futuros profesionais
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daquelas áreas menos dinamizadas desde un punto de vista turístico, creación dunha
rede de rutas e itinerarios verdes ou desenvolvemento de programas de turismo
ornitolóxico e de actividades cinexético-piscícolas.
Consideraranse todos os núcleos rurais do ámbito da reserva, así como as súas rutas
turísticas (existentes e futuras), como de especial interese potencial para o turismo; e
en tal sentido promoveranse todas as accións dirixidas á recuperación, mantemento e
rehabilitación do patrimonio cultural e natural e infraestruturas menores e de
corrección de impactos paisaxísticos nos ditos núcleos e rutas, incluída a súa
contorna.
Valorarase a posibilidade de crear un circuíto turístico integrado para a reserva e o
deseño de novas rutas turísticas. Iso incluiría guías específicas e un libro
recompilatorio.
Atenderanse potencialidades turísticas específicas dentro da reserva da biosfera, tales
como:
Galeón da ría de Ribadeo.
Camiño de Santiago.
Turismo náutico no mar e a ría.
Potenciarase a información e a difusión dos valores da reserva: webs, vídeos, folletos
etc. Así como actividades de formación dirixidas a profesionais do sector turístico.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO ESTIMADO 2016-2021
650.000 € (GALICIA) + 325.000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
SUDOE
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de adecuación da dinamización turística postas en
marcha.
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LIÑA DE ACCIÓN F
FOMENTO DO POTENCIAL EMPRESARIAL ENDÓXENO
ACTUACIÓN F1
 PROMOCIÓN DAS ACTIVIDADES MANUFACTUREIRAS E A ARTESANÍA TRADICIONAIS
OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Fomento do emprego local e das economías de calidade.
XUSTIFICACIÓN
O fomento de producións e servizos de calidade está considerado como un dos
elementos con maior grao de dinamización e diversificación económica, consolidación
do tecido produtivo local e fixación de poboación rural. Así o recoñecen o programa
MaB, o Plan de acción dos espazos naturais protexidos do Estado español e a política
agraria común en diferentes plans, estratexias e programas financeiros.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
F2
Fomento de produtos de calidade no ámbito da reservas
H1

Protección e posta en valor do patrimonio histórico e etnográficos

I2

Emprego da reserva como fonte de aprendizaxe

DESCRICIÓN
O mantemento de certos oficios artesáns e de producións tradicionais representa, non
só a preservación dun capital humano singular e dun coñecemento tradicional
baseado na experiencia e na aprendizaxe xeracional, senón tamén unha oportunidade
de desenvolvemento local e fixación de poboación.
A declaración e posta en marcha da reserva de biosfera é unha boa oportunidade
para apoiar a conservación, consolidación e adaptación ás novas circunstancias
destas actividades, servindo á vez como plataforma para o seu coñecemento e
divulgación fóra da propia reserva.
Un primeiro aspecto a abordar é o impulso e a revalorización das producións
artesanais e as manufacturas tradicionais, tales como pequenos estaleiros de
embarcacións tradicionais, queixos, coitelos e navallas, cestería etc.; e dos oficios
tradicionais.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
25.000 € (GALICIA) + 15.000 € (ASTURIAS)
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POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader)
o

Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
SUDOE

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de iniciativas formativas sobre oficios tradicionais e artesanais e
número participantes nestas (por tipo de oficio e de actividade formativa).
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LIÑA DE ACCIÓN F
FOMENTO DO POTENCIAL EMPRESARIAL ENDÓXENO
ACTUACIÓN F2
 FOMENTO DE PRODUTOS DE CALIDADE NO ÁMBITO DA RESERVA
OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Fomento do emprego local e das economías de calidade.
XUSTIFICACIÓN
O fomento de producións e servizos de calidade está considerado como un dos
elementos con maior grao de dinamización e diversificación económica, consolidación
do tecido produtivo local e fixación de poboación rural. Así o recoñecen o programa
MaB, o Plan de acción dos espazos naturais protexidos do Estado español e a política
agraria común en diferentes plans, estratexias e programas financeiros.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2
Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais
D1

Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables

E1

Fomento dun turismo sustentable e de calidade

F1

Fomento das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais

I2

Emprego da reserva da biosfera como fonte de aprendizaxe

J2

Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con axentes
sociais de todo tipo

DESCRICIÓN
O desenvolvemento e mantemento de producións e servizos de calidade en áreas
protexidas está considerado como un dos elementos con maiores oportunidades nas
nestas, o que permite a súa diversificación económica, a dinamización da economía e
o tecido produtivo local e a fixación, a medio e longo prazo, de poboación. Así o
recoñece o programa MaB, o Plan de acción dos espazos naturais protexidos do
Estado español e a política agraria común en diferentes plans, estratexias e
programas financeiros.
Neste contexto creouse recentemente o Club de Produto Turístico Reservas de
Biosfera Españolas, como un sistema de dobre garantía, con esixencias para mellorar
a calidade e sustentabilidade das empresas que ofertan os servizos turísticos e con
requisitos que deben cumprir os xestores das reservas. A primeira medida sería a
incorporación da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón a este club de
produto turístico, entendendo que a súa implantación servirá para organizar unha
nova oferta turística rendible e de calidade no ámbito deste espazo, capaz de
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satisfacer as necesidades da demanda ao mesmo tempo que contribuír ao
desenvolvemento sustentable dos produtores locais. A segunda medida será a
adhesión de empresarios e produtores ao club, onde se require unha intensa
participación destoutros axentes locais.
Xunto con iso, deberanse realizar outras actuacións no ámbito de producións e
servizos de calidade tales como a creación de marcas de calidade á adhesión a
estándares de calidade para os produtos e servizos do ámbito da reserva; a
promoción de mercados locais e cadeas de distribución curtas etc.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
50.000 € (GALICIA) + - € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Fase na que se atopa a implantación do Club de Produto Turístico Reservas
de Biosfera Españolas, segundo o itinerario ou folla de ruta establecido no
Manual do Club de Produto Turístico Reservas de Biosfera Españolas
(novembro 2009) aprobado polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.


Número de accións de xestión, planificación, promoción, comercialización e
seguimento levadas a cabo, distinguindo a súa natureza, duración e axentes
implicados (este indicador calcúlase unha vez que se implantou o club).



Número de iniciativas destinadas a promover a produción e comercialización
de artigos e servizos locais acollidos a distincións de calidade e excelencia,
segundo tipo, destinatarios e número de participantes.
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LIÑA DE ACCIÓN F
FOMENTO DO POTENCIAL EMPRESARIAL ENDÓXENO
ACTUACIÓN F3
 FOMENTO DOUTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIAIS RESPECTUOSAS CO MEDIO
OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Fomento do emprego local e das economías de calidade.
XUSTIFICACIÓN
O fomento de producións e servizos de calidade está considerado como un dos
elementos con maior grao de dinamización e diversificación económica, consolidación
do tecido produtivo local e fixación de poboación rural. Así o recoñecen o programa
MaB, o Plan de acción dos espazos naturais protexidos do Estado español e a política
agraria común en diferentes plans, estratexias e programas financeiros.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2 Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais
D1

Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables

E1

Fomento dun turismo sustentable e de calidade

F1

Fomento das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais

I2

Emprego da reserva da biosfera como fonte de aprendizaxe

J2

Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con
axentes sociais de todo tipo

DESCRICIÓN
A selección e o desenvolvemento de oportunidades de negocio no ámbito da reserva
da biosfera han de ser obxectivos prioritarios. Neste sentido é necesario propiciar
mediante a formación a adquisición de capacidades, a análise estratéxica, o apoio
tecnolóxico, a promoción nos mercados de calquera outros servizos e produtos
desenvolvidos por este territorio sempre que estean asociados a unha práctica
sustentable e respectuosa co medio.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
25.000 € (GALICIA) + - € (ASTURIAS)
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POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de accións de formación efectuadas.


Número de accións piloto de promoción de servizos e produtos efectuadas.
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LIÑA DE ACCIÓN G
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACTUACIÓN G1
 MANTEMENTO E RESTAURACIÓN DO ESTADO DE CONSERVACIÓN DOS HÁBITATS
NATURAIS

OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluíndo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
XUSTIFICACIÓN
O obxectivo principal das reservas de biosfera, de acordo coa Estratexia de Sevilla
para a RMRB, é utilización das reservas de biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica natural e cultural.
Pola súa banda, o marco estatutario da RMRB establece como primeira función para
cumprir polas reservas a correspondente á conservación das paisaxes, os
ecosistemas, as especies e a diversidade xenética. En definitiva, as reservas de
biosfera deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os
demais.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2 Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.
C3

Promoción de actividades cinexéticas e piscícolas sustentables.

D1

Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables.

G2

Mantemento e restauración do estado das especies protexidas.

G3

Erradicación e mitigación de especies exóticas de carácter invasor.

G4

Fomento das medidas de conservación das unidades paisaxísticas e
agrosistemas tradicionais.

I2

Emprego da reserva da biosfera como fonte de aprendizaxe.

J2

Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con
axentes sociais de todo tipo.

DESCRICIÓN
Un dos obxectivos fundamentais das reservas de biosfera é a conservación dos
recursos naturais do territorio. Na Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de
Burón, inclúense diversos espazos integrados en redes autonómicas, como en redes
internacionais como a Rede Natura 2000 ou o convenio RAMSAR. En consecuencia,
articúlase a seguinte acción na que se dispón que desde a reserva se fomenten
medidas de conservación dos hábitats máis sensibles.
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Os ecosistemas fluviais atlánticos atópanse ameazados na actualidade por un
importante factor que afecta de forma notable ao seu estado de conservación, que é a
fragmentación e baixa continuidade que presentan os bosques de galería, o cal se foi
agravando paulatinamente debido a determinadas actuacións humanas. Estes
ecosistemas xogan un papel estratéxico como corredores de biodiversidade e no
mantemento e conservación da calidade das augas continentais. En consecuencia, a
presente acción articula a posta en marcha de actuacións que sirvan para manter ou
no seu caso restaurar os corredores fluviais da reserva, reducindo a fragmentación
dos bosques de ribeira, e tendo en conta o importante papel que xogan na
conservación da biodiversidade, fomentando a continuidade dos mesmos na zona
núcleo fundamentalmente, así como na zona tampón e de transición.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
1.550.000 € (GALICIA) + 5.994.865 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Superficie de hábitats naturais en que se estableceron medidas de
conservación, mantemento, mellora e restauración destes; así como o número
de actuacións neste sentido.
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LIÑA DE ACCIÓN G
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACTUACIÓN G2
 MANTEMENTO E RECUPERACIÓN DO ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES
PROTEXIDAS

OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluídas medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
XUSTIFICACIÓN
O obxectivo principal das reservas de biosfera, de acordo coa Estratexia de Sevilla
para a RMRB, é utilización das reservas de biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica natural e cultural.
Pola súa banda, o marco estatutario da RMRB establece como primeira función para
cumprir polas reservas a correspondente á conservación das paisaxes, os
ecosistemas, as especies e a diversidade xenética. En definitiva, as reservas de
biosfera deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os
demais.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2
Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.
C3

Promoción de actividades cinexéticas e piscícolas sustentables.

D1

Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables.

G2
Mantemento e restauración do estado de conservación dos hábitats
naturais.
G3

Erradicación e mitigación de especies exóticas de carácter invasor.

G4
Fomento das medidas de conservación das unidades paisaxísticas e
agrosistemas tradicionais.
J2

Emprego da reserva da biosfera como fonte de aprendizaxe.

J2
Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con
axentes sociais de todo tipo.
DESCRICIÓN
A listaxe de especies de interese para a conservación con presenza documentada na
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón inclúe un importante conxunto
de taxons, o que é unha boa mostra do papel estratéxico que para a conservación da
biodiversidade xoga a reserva, e apoia a declaración dos espazos naturais
mencionados.
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En consecuencia, a presente acción contempla que a reserva impulse a posta en
marcha de diferentes medidas destinadas á conservación, protección, adecuación
e/ou recuperación das áreas prioritarias das especies de interese para a conservación
presentes na reserva de biosfera.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
400.000 € (GALICIA) + 210.000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

o

Liñas de financiamento nacionais.

o

Unión Europea: Fondo de Cohesión.

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de especies, por grupos taxonómicos (flora, invertebrados, réptiles,
anfibios, aves, mamíferos) para as que se estableceron medidas de
conservación, adecuación e/ou restauración dos seus hábitats ou das súas
poboacións.

LIÑA DE ACCIÓN G
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACTUACIÓN G3
 ERRADICACIÓN E MITIGACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS DE CARÁCTER INVASOR
OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluíndo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
XUSTIFICACIÓN
O obxectivo principal das reservas de biosfera, de acordo coa Estratexia de Sevilla
para a RMRB, é utilización das reservas de biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica natural e cultural.
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Pola súa banda, o marco estatutario da RMRB establece como primeira función a
cumprir polas reservas a correspondente á conservación das paisaxes, os
ecosistemas, as especies e a diversidade xenética. En definitiva, as reservas de
biosfera deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os
demais.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
G1 Mantemento e restauración do estado de conservación de hábitats naturais.
G2

Mantemento e restauración do estado das especies protexidas.

J1

Emprego da reserva de biosfera como lugar de investigación.

DESCRICIÓN
O Plan de acción en favor da biodiversidade (COM 2006-216) ten como obxectivo
reducir de modo substancial o impacto na biodiversidade da Unión Europea das
especies exóticas invasoras e dos genotipos exóticos. Para iso establece que debe
desenvolverse unha estratexia global sobre este tema, combinada con accións
específicas, entre as que podería atoparse a creación dun sistema de alerta rápido.
Na actualidade, un dos maiores problemas de conservación dos ecosistemas naturais,
e que constitúe unha especial ameaza para a biodiversidade natural, é a colonización,
expansión e invasión de especies exóticas de forma dispersa e xeneralizada por todo
o territorio, causando afeccións sobre hábitats e especies de interese para a
conservación. Recóllese polo tanto a posta en marcha dun programa de control de
especies invasoras.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
500.000 € (GALICIA) + 96.000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader).

o

Liñas de financiamento nacionais.

o

Unión Europea: Fondo de Cohesión.

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Posta en marcha do programa de erradicación/mitigación de especies
invasoras.


Superficie/número de poboacións sobre as que se realizaron actuacións de
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control.
LIÑA DE ACCIÓN G
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACTUACIÓN G4
 FOMENTO DE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DAS UNIDADES PAISAXÍSTICAS E DOS
AGROSISTEMAS TRADICIONAIS

OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluíndo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
XUSTIFICACIÓN
O obxectivo principal das reservas de biosfera, de acordo coa Estratexia de Sevilla
para a RMRB, é utilización das reservas de biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica natural e cultural.
Pola súa banda, o marco estatutario da RMRB establece como primeira función que
teñen que cumprir as reservas a correspondente á conservación das paisaxes, os
ecosistemas, as especies e a diversidade xenética. En definitiva, as reservas de
biosfera deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os
demais.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2 Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.
D1 Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables.
G2 Mantemento e restauración do estado de conservación dos hábitats naturais.
H1 Protección e posta en valor do patrimonio histórico e etnográfico.
J1 Emprego da reserva da biosfera como lugar de investigación.
DESCRICIÓN
Dentro dos elevados valores do patrimonio natural albergado pola Reserva Río Eo,
Oscos e Terras de Burón, as unidades da paisaxe e os agrosistemas tradicionais son
uns dos máis característicos e valorados. Isto é recoñecido polas comunidades locais,
que son conscientes da importancia da paisaxe da reserva e que son os verdadeiros
responsables da súa conservación e posta en valor, así como polos visitantes
externos que aprecian o seu estado de conservación, sobre todo desde un punto de
vista ecolóxico e patrimonial.
En consecuencia, a presente acción inclúe o fomento da posta en marcha dunha serie
de mecanismos que poden contribuír á conservación das paisaxes características do
territorio da reserva. Entre eles poden citarse o incentivar o mantemento dos peches
naturais vexetais, camiños tradicionais, sebes, muros tradicionais, pequenos
bosquetes autóctonos en paisaxes agrarias e outros elementos; fomento da
conservación e mellora dos agrosistemas tradicionais, fomentar a conservación dos
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prados seminaturais de sega, mellora e restauración de áreas de degradación da
paisaxe da reserva e promover a elaboración de instrumentos de planificación e
xestión da paisaxe.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva de Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
300.000 € (GALICIA) + 300.000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feadeer)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Unión Europea: programa LIFE +2014-2020

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de conservación, mellora e/ou restauración da paisaxe e
dos agrosistemas postas en marcha.
LIÑA DE ACCIÓN G
CUMPRIMENTO DAS FUNCIÓNS DE CONSERVACIÓN
ACTUACIÓN G5
 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AO CAMBIO CLIMÁTICO E A SÚA MITIGACIÓN
OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluíndo medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
XUSTIFICACIÓN
O obxectivo principal das reservas de biosfera, de acordo coa Estratexia de Sevilla
para a RMRB, é utilización das reservas de Biosfera para a conservación da
diversidade biolóxica natural e cultural.
Pola súa banda, o marco estatutario da RMRB establece como primeira función a
cumprir polas reservas a correspondente á conservación das paisaxes, os
ecosistemas, as especies e a diversidade xenética. En definitiva, as reservas de
biosfera deben ser espazos onde primen os obxectivos de conservación sobre os
demais.
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RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2 Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.
D1 Fomento de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables.
G2 Mantemento e restauración do estado de conservación dos hábitats naturais.
I1 Emprego da reserva da biosfera como lugar de investigación.
J2 Impulsar asociacións, convenios e/ou compromisos de cooperación con
axentes sociais de todo tipo.
DESCRICIÓN
Tanto a Estratexia de Sevilla como a de Lanzarote recollen a necesidade de incorporar
a Rede mundial e española de reservas de biosfera, respectivamente, aos plans e
estratexias destinados a aplicar os acordos internacionais sobre cambio climático. Isto
é recoller no Plan de acción de Madrid para a RMRB como unha liña de acción
prioritaria, e é mantido e desenvolvido nas accións e medidas propostas no Plan de
acción de Montseny para a RRBE, de forma que nos mesmos dispóñense accións e
medidas necesarias para que as reservas de biosfera contribúan á adaptación e
mitigación do cambio climático, e que á súa vez son coherentes coa conservación da
natureza e co mantemento nun estado de conservación favorable da compoñentes
clave da biodiversidade.
En consecuencia, a presente medida recolle o fomento de actuacións de
conservación, restauración e/ou mellora do estado de conservación dos ecosistemas
citados con anterioridade e que son considerados reservorios a longo prazo de gases
con efecto invernadoiro, é dicir, bosques naturais, mosaicos de uceiras húmidas turbeiras e marismas.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
100.000 € (GALICIA) + 30.000 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Unión Europea: programa LIFE +2014-2020.

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de medidas de adaptación/mitigación ao cambio climático postas en
marcha.
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LIÑA DE ACCIÓN H
CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS ETNOGRÁFICOS, CULTURAIS E
PATRIMONIAIS

ACTUACIÓN H1
 PROTECCIÓN E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ETNOGRÁFICO
OBXECTIVO
 Fomento da conservación e mellora do patrimonio material e inmaterial da
reserva.
XUSTIFICACIÓN
Desde a Unesco valórase o patrimonio histórico e sobre todo o etnogeográfico,
incluído o etnobotánico, como resultado da interacción entre as persoas e o medio
ambiente e froito do coñecemento ancestral e a adaptación ao medio natural. A Lei
16/1985, do 25 de xuño, de patrimonio histórico español inclúe no seu texto tanto o
patrimonio material como inmaterial e regula a elaboración de catálogos e inventarios
para o correcto coñecemento e protección de todos os elementos.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C1 Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable e á mellora
da calidade de vida das comunidades locais.
F1

Promoción das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais.

G4

Fomento de medidas de conservación das unidades paisaxísticas e dos
agrosistemas tradicionais.

DESCRICIÓN
A Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón posúe un importante
patrimonio histórico e sobre todo etnográfico, entre o que o etnobotánico destaca por
ser o resultado da interacción entre as persoas e o medio ambiente e froito de
coñecemento ancestral e a adaptación ao medio natural. Estes aspectos son
considerados de gran valor pola Unesco, así como por outros organismos e
normativas sectoriais.
Por tanto, o presente plan contemplou unha liña na que se inclúe unha acción que
promova o fomento da conservación e posta en valor do patrimonio histórico e
etnográfico da reserva de biosfera, mediante o aumento do coñecemento sobre este e
a promoción de diferentes actuacións de mellora e conservación. Neste sentido
considérase importante a participación de asociacións e outras entidades locais, como
a Asociación InterEo, Asociación cultural de San Tirso de Abres etc.
Considerarase de gran relevancia a transmisión de coñecementos. Neste sentido
deberase ter en conta o ensino dos oficios tradicionais.
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ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
200.000 € (GALICIA) + 7.500 € (ASTURIAS)
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de elementos inventariados/catalogados anualmente.


Número de elementos do patrimonio obxecto de rehabilitación ou obras de
mantemento.



Número de actuacións integrais realizadas no ano.
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LIÑA DE ACCIÓN H
CONSERVACIÓN E POSTA EN VALOR DOS RECURSOS ETNOGRÁFICOS, CULTURAIS E
PATRIMONIAIS

ACTUACIÓN H2
 PROTECCIÓN E POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO INMATERIAL.
OBXECTIVO
 Fomento da conservación e mellora do patrimonio material e inmaterial da
reserva.
XUSTIFICACIÓN
Desde a Unesco valórase o patrimonio histórico e sobre todo o etnoxeográfico,
incluído o etnobotánico, como resultado da interacción entre as persoas e o medio e
froito do coñecemento ancestral e a adaptación ao medio natural. A Lei 16/1985, do
25 de xuño, de patrimonio histórico español inclúe no seu texto tanto o patrimonio
material como inmaterial e regula a elaboración de catálogos e inventarios para o
correcto coñecemento e protección de todos os elementos.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C1 Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable e á mellora da
calidade de vida das comunidades locais.
F1 Promoción das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais.
G4 Fomento de medidas de conservación das unidades paisaxísticas e dos
agrosistemas tradicionais.
I1 Emprego da reserva de biosfera como lugar de investigación.
I2 Emprego da reserva de biosfera como lugar de aprendizaxe.
DESCRICIÓN
O “patrimonio cultural inmaterial” foi definido como “os usos, representacións,
expresións, coñecementos e técnicas… transmitidos de xeración en xeración e que
son recreados constantemente polas comunidades e grupos en función da súa
contorna, a súa interacción coa natureza e a súa historia, infundiéndoles un
sentimento de identidade e continuidade e contribuíndo así a promover o respecto da
diversidade cultural e a creatividade humana” (Unesco 2003). O “patrimonio cultural
inmaterial” maniféstase en:






tradicións e expresións orais, incluído o idioma como vehículo do patrimonio
cultural inmaterial; toponimias etc.
artes do espectáculo
usos sociais, rituais e actos festivos;
coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo;
técnicas artesanais tradicionais.
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Un subgrupo destes valores culturais inmateriais constitúeo o “coñecemento ecolóxico
tradicional”, definido como “un corpo acumulativo de coñecementos, prácticas e
crenzas, que evoluciona a través de procesos adaptativos e é comunicado por
transmisión cultural durante xeracións, acerca da relación dos seres vivos, incluídos
os seres humanos, entre si e co seu medio ambiente” (Berkes 1999).
Unha vez realizado tanto o estudo do patrimonio cultural material como o do
patrimonio cultural inmaterial preténdese levar a cabo a súa posta en valor por medio
de diferentes actuacións, entre as que se propón o deseño de rutas que recollan os
principais valores culturais tanto materiais como inmateriais, a súa sinalización e a súa
difusión a través de material divulgativo.
Trátase pois, dunha proposta cun tratamento integral e sinérxico que se pretende dar
ao patrimonio cultural e histórico, e polo vínculo deste co patrimonio natural da reserva
da biosfera.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
265.000 € (GALICIA) + 120.000 € (ASTURIAS)
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de rutas deseñadas.


Número de elementos do patrimonio inmaterial recollidos.
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LIÑA DE ACCIÓN I
CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES
ACTUACIÓN I1
 UTILIZAR A RESERVA DA BIOSFERA COMO FONTE DE INVESTIGACIÓN
OBXECTIVO
 Aumento do coñecemento sobre o patrimonio natural da reserva mediante a
educación ambiental e a participación das comunidades locais.
XUSTIFICACIÓN
A Ciencia e Desenvolvemento de Capacidades en Reservas de Biosfera está incluída
de forma expresa nas liñas principais de obxectivos para cumprir segundo o Plan de
acción de Montseny para a RRBE, e constitúe a base do papel que se lles atribúe ás
reservas de biosfera.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
G1 Mantemento e restauración do estado de conservación de hábitats naturais.
G2

Mantemento e restauración do estado das especies protexidas.

G3

Erradicación e mitigación de especies exóticas de carácter invasor.

G4

Fomento de medidas de conservación das unidades paisaxísticas e dos
agrosistemas tradicionais.

G5

Medidas de adaptación ao cambio climático e a súa mitigación.

DESCRICIÓN
A Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón conta cun gran potencial para
albergar proxectos de investigación técnica e aplicada, e que no marco dunha reserva
deberían orientarse á xestión adaptativa do lugar e á xestión dos ecosistemas en cada
unha das zonas.
O plan de xestión deberá favorecer o carácter periódico e sistemático dos censos e
traballos de monitoraxe do conxunto de hábitats, especies e procesos biolóxicos
presentes na reserva, actividades dirixidas a completar o inventario do patrimonio
natural do espazo e a facilitar unha diagnose do seu estado de conservación, e que
supoñerán, ademais, o desenvolvemento de ferramentas informáticas de cartografía e
almacenamento da información.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
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250.000 € (GALICIA) + 1.461.860 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Unión Europea: programa LIFE +2014-2020

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de actuacións de seguimento e monitoreo, agrupadas por tipo de
elemento (biolóxico, físico-químico) e medio (terrestre, fluvial, estuarino,
mariño).


Número de proxectos desenvolvidos.
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LIÑA DE ACCIÓN I
CIENCIA E DESENVOLVEMENTO DE CAPACIDADES
ACTUACIÓN I2
 EMPREGO DA RESERVA DA BIOSFERA COMO FONTE DE APRENDIZAXE
OBXECTIVO
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Aumento do coñecemento sobre o patrimonio natural da reserva mediante a
educación ambiental e a participación das comunidades locais.
XUSTIFICACIÓN
A Ciencia e Desenvolvemento de Capacidades en Reservas de Biosfera está incluída
de forma expresa nas liñas principais de obxectivos a cumprir segundo o Plan de
acción de Montseny para a RRBE, e constitúe a base do papel que se lles atribúe ás
reservas de biosfera.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C1 Actuacións encamiñadas ao desenvolvemento rural sustentable e á mellora
da calidade de vida das poboacións locais.
C2

Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.

C3

Promoción de actividades cinexéticas e piscícolas sustentables.

D1

Promoción de prácticas pesqueiras e marisqueiras dispoñibles.

E1

Promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade.

F1

Promoción das actividades manufactureiras e a artesanía tradicionais.

F2

Fomento de produtos de calidade no ámbito da reserva.

DESCRICIÓN
A Educación para o Desenvolvemento Sustentable (EDS) ten por obxecto axudar as
persoas para desenvolver actitudes e capacidades e a adquirir coñecementos que lles
permitan tomar decisións que teñan en conta o futuro a longo prazo da economía, o
medio e a equidade de todas as comunidades.
A través do presente plan de xestión preténdese introducir a educación ambiental nos
sectores sociais e económicos implicados no desenvolvemento da reserva de biosfera
para que, a partir da aprendizaxe e a capacitación, estes colectivos adquiran
conciencia da súa incidencia e responsabilidade na preservación dos recursos
naturais da reserva e aprendan a valorar estes recursos como elementos do
desenvolvemento sustentable.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
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Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
236.000 € (GALICIA) + 7.500 € (ASTURIAS)
POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Unión Europea: programa LIFE +2014-2020

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de iniciativas formativas e número participantes (por programa e tipo
de actividade).
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LIÑA DE ACCIÓN J
COOPERACIÓN E ASOCIACIÓNS
ACTUACIÓN J1
 INTERCAMBIOS CON OUTRAS RESERVAS DA BIOSFERA
OBXECTIVO

Promoción do intercambio e do establecemento de compromisos de
cooperación.
XUSTIFICACIÓN
As funcións das reservas de biosfera presupoñen a implicación das poboacións locais
e outros axentes sociais na xestión do territorio e o desenvolvemento do plan de
actuacións. Só dese modo poderán alcanzarse os fins da reserva en canto a
harmonizar desenvolvemento e conservación. Tal harmonización é a esencia mesma
da reserva de biosfera e a súa principal dificultade, xa que só pode facerse realidade
mediante unha rede de pactos a múltiples bandas, facendo intervir aos diversos
axentes do territorio.
As reservas de biosfera pretenden xerar espazos de diálogo ao redor duns obxectivos
recoñecidos pola maioría como valiosos para o conxunto. Profundar na creación de tal
espazo, amplialo mediante a contribución voluntaria dos actores implicados,
consolidalo coa práctica e a mutua confianza é a ferramenta máis eficaz para
conseguir os fins de cada reserva de biosfera.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
G5 Medidas de adaptación ao cambio climático e a súa mitigación.
E1 Promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade.
I2

Emprego da Reserva como fonte de aprendizaxe.

DESCRICIÓN
A declaración como reserva de biosfera implica formar parte da Rede mundial de
reservas, cuxo marco se estableceu en 1995 coa Estratexia de Sevilla e desde o que
se establece a coordinación entre as reservas mediante redes rexionais, interrexionais
e temáticas. Actualmente as reservas de biosfera españolas intégranse en varias
redes, principalmente EuroMaB e IberoMaB. O marco xeral das reservas de biosfera
establéceo o Plan de acción de Madrid, 2008-2013 para a rede mundial e o Plan de
acción de Montseny, 2009-2013, para a Rede española. En ambos os documentos
recóllese a necesidade de alentar ou facilitar os programas de irmandamento entre
reservas de biosfera que compartan temas específicos.
Como parte deste traballo en rede débense de fomentar todas as iniciativas e accións
encamiñadas ao irmandamento e a colaboración entre reservas.
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ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Unión Europea: programa LIFE +2014-2020

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de actividades
irmandamento.


desenvolvidas

no

marco

do

programa

de

Número de proxectos de cooperación con outras reservas de biosfera.
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LIÑA DE ACCIÓN J
COOPERACIÓN E ASOCIACIÓNS
ACTUACIÓN J2
 IMPULSAR ASOCIACIÓNS, CONVENIOS E/OU COMPROMISOS DE COOPERACIÓN CON
AXENTES SOCIAIS DE TODO TIPO

OBXECTIVO
 Conservación, restauración e mellora do patrimonio natural e a biodiversidade,
incluídas medidas de adaptación e mitigación do cambio climático.
 Promoción do desenvolvemento rural sustentable e mellora da calidade de
vida das poboacións locais.
 Promoción do intercambio e do establecemento de compromisos de
cooperación.
XUSTIFICACIÓN
As funcións das reservas de biosfera presupoñen a implicación das poboacións locais
e outros axentes sociais na xestión do territorio e o desenvolvemento do plan de
actuacións. Só dese modo poderán alcanzarse os fins da reserva en canto a
harmonizar desenvolvemento e conservación. Tal harmonización é a esencia mesma
da reserva de biosfera e a súa principal dificultade, xa que só pode facerse realidade
mediante unha rede de pactos a múltiples bandas, facéndolles intervir aos diversos
axentes do territorio.
As reservas de biosfera pretenden xerar espazos de diálogo ao redor duns obxectivos
recoñecidos pola maioría como valiosos para o conxunto. Profundar na creación de tal
espazo, amplialo mediante a contribución voluntaria dos actores implicados,
consolidalo coa práctica e a mutua confianza é a ferramenta máis eficaz para
conseguir os fins de cada reserva de biosfera.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
C2 Fomento de prácticas sustentables: agrogandeiras e forestais.
C3 Promoción de actividades cinexéticas e piscícolas sustentables.
D1 Promoción de prácticas pesqueiras e marisqueiras sustentables.
E1 Promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade.
G1 Mantemento e restauración do estado de conservación dos hábitats naturais.
G2 Mantemento e restauración do estado das especies protexidas.
DESCRICIÓN
A Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón xa conta cunha importante
vitalidade asociativa no seu territorio. Ademais dos grupos de acción local, xerencias
de proxectos europeos, fundacións e axencias que traballan no ámbito do
asesoramento á poboación local, existen numerosas asociacións de turismo e de tipo
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cultural e profesional. Se se teñen en conta as circunstancias actuais, parece
adecuado involucrar as organizacións existentes na xestión, conservación e difusión
dos valores naturais da reserva de biosfera, e promover ademais a creación de novos
organismos de participación. Entre estas organizacións, na actualidade as entidades
de tutela do territorio reveláronse como unha das alternativas de maior éxito na
conservación e recuperación do patrimonio natural e a biodiversidade, implicando aos
propietarios e usuarios do territorio na xestión sustentable e na conservación dos
valores e recursos naturais, culturais e paisaxísticos.
Por todo o anterior, o desenvolvemento desta acción apóiase en dúas actuacións
básicas o desenvolvemento de proxectos de colaboración entre a reserva e distintas
organizacións implicadas no espazo e o fomento das accións de asociacionismo e
cooperativismo.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
1.000.000 € (GALICIA) + 103.644,97 € (ASTURIAS)

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)

o

Liñas de financiamento nacionais

o

Fondos propios da comunidade autónoma

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Número de proxectos de colaboración subscritos.


Número de asociacións existentes na reserva por cada 100 residentes e por
tipo de actividade.
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LIÑA DE ACCIÓN K
COMUNICACIÓN
ACTUACIÓN K1
 IMPLEMENTACIÓN DUNHA ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN E DIVULGACIÓN DA
RESERVA

OBXECTIVO
 Xerar información integral sobre os valores da reserva impulsando unha visión
positiva desta.
XUSTIFICACIÓN EN RELACIÓN CO DIAGNÓSTICO
A información e a divulgación sobre os distintos aspectos que definen a Reserva da
Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, constitúen un alicerce fundamental do plan
de xestión, na medida en que o coñecemento por parte da poboación local do
territorio, dos valores que alberga e dos proxectos que acollerá no seu ámbito como
reserva de biosfera, facilita o apoio e a implicación desta poboación e reforza o
concepto de integridade territorial. Doutra banda, a consolidación da reserva de
biosfera como centro de información, documentación e divulgación redundará na
proxección externa da reserva.
RELACIÓN CON OUTRAS ACTUACIÓNS DO PLAN DE XESTIÓN
E1 Promoción e desenvolvemento dun turismo sustentable e de calidade.
H1 Protección e posta en valor do patrimonio histórico e etnográfico.
DESCRICIÓN
Unha das fortalezas do programa MaB é o seu carácter descentralizado e a
flexibilidade para operar en situacións e contextos moi diferentes. Durante os máis de
35 anos que transcorreron desde a súa creación, xerouse unha importante
acumulación de coñecementos, modelos de éxito e ferramentas útiles nuns casos ou
accións erradas noutros, ao longo e ancho do planeta. Con todo, ese mesmo carácter
leva asociada a dificultade de trasladar as experiencias desde onde se xeran ata
outros axentes potencialmente interesados nelas.
Por iso, o Plan de acción de Madrid para a RMRB contén dous obxectivos dedicados
especificamente á información e a comunicación, orientados a promover a difusión de
coñecementos, experiencias e resultados.
En consecuencia, o Plan de xestión da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras
de Burón incorpora unha liña de acción denominada “Comunicación”, na que se
recolle unha soa acción de fomento da difusión sobre os distintos aspectos que
definen a reserva de biosfera mediante a implementación dunha estratexia integrada
de información e divulgación da reserva.
Esta estratexia contempla o desenvolvemento de diversos aspectos, como a creación
dunha identidade gráfica e imaxe corporativa, a creación dunha páxina web ou o
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deseño dun paquete de recursos e materiais divulgativos e expositivos.
Contemplarase a interconexión entre as diferentes referencias electrónicas á reserva,
de maior relevancia.
ÁMBITO XEOGRÁFICO
Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón
CUSTO TOTAL ESTIMADO 2016-2021
Medios propios das administracións

POSIBLES FONTES DE FINANCIAMENTO
o Unión Europea: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder),
(SUDOE)
o

UNIÓN EUROPEA: Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader)
Liñas de financiamento nacionais

INDICADORES DE REALIZACIÓN
 Creación dun logotipo (suprimir, está acción xa está)


Número de visitas da web.



Número de actualizacións da páxina web.



Número de publicacións editadas e distribuídas.



Número de iniciativas en medios de comunicación.



Número de eventos nos que estea presente a reserva e estimación dos
participantes.
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AVALIACIÓN E MONITORAXE DO PLAN DE XESTIÓN
O plan de xestión é o principal instrumento de estratexia e planificación para o territorio
da reserva de biosfera durante os próximos anos.
Como calquera instrumento orientado á planificación, que ten en conta o diagnóstico
de necesidades e os obxectivos definidos como base na conxuntura do momento, ou
plan de xestión da reserva teñen necesariamente un carácter aberto, para facilitar a
adaptación continua e a pertinencia das actuacións propostas, así como a integración
de novas iniciativas que non fosen expostas na fase de proposta e aprobación.
Este carácter outórgalle ao plan de xestión dunha maior flexibilidade en relación coas
metodoloxías e proxectos que hai que priorizar, e sen poñer en cuestión os
compromisos con relación aos grandes obxectivos estratéxicos e os resultados para
alcanzar.
O axuste continuo do plan de xestión da reserva estará asegurado a través dun
proceso de avaliación e monitoraxe, que permitirá introducir os axustes necesarios nas
actuacións, orzamentos, cronograma de execución, entre outros aspectos do plan de
xestión.
Así mesmo, o seguimento e avaliación permitirá identificar de maneira continua os
indicadores de realización de cada actuación e a cuantificación do seu impacto ou
resultado no territorio. Durante o proceso de avaliación e monitoraxe terase en conta a
necesidade de incorporar novos proxectos e socios.
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