
LEI 5/2019, de 2 de agosto, do patrimonio natural e da 
biodiversidade de Galicia.  
TÍTULO I 
Disposicións xerais 
CAPÍTULO I 
Disposicións xerais 
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación 
Esta lei ten por obxecto establecer o réxime xurídico da 
conservación, do uso sustentable, da mellora e da res-
tauración do patrimonio natural, da biodiversidade e 
da xeodiversidade, aplicable no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
Artigo 2. Principios xerais 
Son principios inspiradores desta lei: 
a) o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e 
dos sistemas vitais básicos, co apoio dos servizos dos 
ecosistemas para o benestar humano 
b) a conservación e a restauración da biodiversidade e 
da xeodiversidade mediante a conservación dos hábi-
tats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas 
que se adopten para ese fin terán en conta as exixen-
cias económicas, sociais e culturais, así como as parti-
cularidades rexionais e locais 
c) a utilización ordenada dos recursos para garantir o 
aproveitamento sustentable do patrimonio natural, en 
particular das especies e dos ecosistemas, a súa conser-
vación, restauración e mellora e mais para evitar a per-
da neta da biodiversidade 
d) a conservación e a preservación da variedade, a sin-
gularidade e a beleza dos ecosistemas naturais, da 
diversidade xeolóxica e da paisaxe 
e) a integración dos requisitos da conservación, do uso 
sustentable, da mellora e da restauración do patrimo-
nio natural e da biodiversidade nas políticas sectoriais, 
e en particular na toma de decisións no ámbito 
político, económico e 
social 
f) a prevalencia 
da protección 
ambiental 
sobre a orde-
nación terri-
torial e urba-
nística 
g) a precaución 
nas intervencións 
que poidan afectar o patrimonio natural ou a biodiver-
sidade 
h) a garantía da información á cidadanía e a súa forma-
ción e concienciación sobre a importancia do patrimo-
nio natural e da biodiversidade, así como a súa partici-
pación no deseño e na execución das políticas públicas 
dirixidas á consecución dos obxectivos establecidos por 
esta lei 
i) a mellora do coñecemento científico como base da 
conservación do patrimonio natural e da biodiversida-
de, en coordinación coas universidades galegas e coas 
demais institucións de investigación públicas ou priva-
das 
j) a prevención dos problemas derivados do cambio 
climático, a mitigación e a adaptación a el e mais a loita 
contra os seus efectos adversos 
k) a contribución dos procesos de mellora na sustenta-
bilidade do desenvolvemento asociados aos espazos 
naturais ou seminaturais 
l) a participación dos habitantes e das persoas propie-
tarias ou titulares dun dereito de uso dos territorios 
incluídos nos espazos naturais protexidos nas activida-
des coherentes coa conservación do patrimonio natural 
e da biodiversidade que se desenvolvan nos devanditos 
espazos e nos beneficios que deriven delas 
m) o mantemento e a adaptación das poboacións de 
todas as especies de aves que viven normalmente en 
estado salvaxe nun nivel que corresponda en particular 
ás exixencias ecolóxicas, científicas e culturais, tendo 
en conta as exixencias económicas e recreativas. 
Artigo 3. Definicións 
Para os efectos desta lei, enténdese por: 
1) Acordo de custodia do territorio: o pacto subscrito 
de modo voluntario entre unha persoa física ou xurídi-
ca, pública ou privada, propietaria ou titular dun derei-
to de uso sobre un territorio e unha entidade de custo-
dia do territorio co obxecto de favorecer a súa protec-
ción e conservación. 
2) Biodiversidade ou diversidade biolóxica: a variabili-
dade dos organismos vivos de calquera fonte, incluídos, 
entre outras cousas, os ecosistemas terrestres e mari-
ños e mais os outros ecosistemas acuáticos e os com-
plexos ecolóxicos de que forman parte. Comprende a 
diversidade dentro de cada especie, entre as especies e 
dos ecosistemas. 
3) Conservación: o mantemento ou o restablecemento 
en estado favorable do patrimonio natural e da biodi-
versidade, en particular dos hábitats naturais e semina-
turais das poboacións de especies de fauna e de flora 
silvestres, así como o conxunto de medidas necesarias 
para o acadar. 
4) Coñecemento tradicional: o coñecemento, as inno-
vacións e as prácticas das poboacións locais ligados ao 
patrimonio natural e á biodiversidade, desenvolvidos 
desde a experiencia e adaptados á cultura e ao ambien-

te local. 
5) Corredor ecolóxico: o territorio, de extensión e confi-
guración variables, que, debido á súa disposición e ao 
seu estado de conservación, conecta funcionalmente 
espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a 
fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre 
outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético 
entre poboacións de especies silvestres ou a migración 
de espécimes desas especies. 
6) Custodia do territorio: o conxunto de estratexias ou 
técnicas xurídicas a través das cales se implican as per-
soas propietarias e usuarias do territorio na conserva-
ción e no uso dos valores e dos recursos naturais, cultu-
rais e paisaxísticos. 
7) Ecosistema: o complexo dinámico de comunidades 
vexetais, de animais e de microorganismos e o seu 
medio non vivente que interactúan como unha unidade 
funcional. 
8) Efectos significativos: a alteración de carácter per-
manente ou de longa duración do patrimonio natural, 
e, no caso dos espazos naturais protexidos, tamén toda 
alteración que afecte os elementos que motivaron a 
súa declaración e os obxectivos de conservación. 
9) Entidade de custodia do territorio: a organización 
pública ou privada, sen ánimo de lucro, que leva a cabo 
iniciativas que inclúan a realización de acordos de cus-
todia do territorio para a conservación do patrimonio 
natural e da biodiversidade. 
10) Especie ou subespecie: a unidade de categorización 
dos seres vivos. 
Considéranse como tal os taxons que fosen descritos 
como tales nunha publicación científica de recoñecido 
prestixio e cando exista consenso por parte da comuni-
dade científica acerca da súa validez. 

11) 

Especie 
autóctona: a existente 

dentro da súa área 
de distribución 
natural. 

12) Especie autóc-
tona extinguida: a especie autóctona desa-

parecida no pasado da súa área de 
distribución natural. 
13) Especie exótica invasora: a que se introduce ou 
establece nun ecosistema ou nun hábitat natural ou 
seminatural e que é un axente de cambio e ameaza 
para a diversidade biolóxica nativa, xa sexa polo seu 
comportamento invasor ou polo risco de contamina-
ción xenética. 
14) Especie naturalizada: a especie exótica establecida 
no ecosistema con carácter permanente, introducida 
legalmente antes da entrada en vigor da Lei 42/2007, 
do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodi-
versidade, e verbo da que non existan indicios nin evi-
dencias de efectos significativos no medio natural en 
que habita, presentando ademais un especial 
interese, social ou económico. 
15) Hábitat dunha especie: o medio 
definido por factores abióticos e 
bióticos específicos onde vive a 
especie nunha das fases do seu 
ciclo biolóxico. 
16) Hábitats naturais: as zo-
nas terrestres ou acuáticas 
diferenciadas polas súas características xeográficas, 
abióticas e bióticas, tanto se son enteiramente naturais 
coma seminaturais. 
17) Instrumentos de planificación: calquera técnica de 
xestión dun espazo natural e dos seus usos, ou dunha 
especie silvestre, que fose sometido a un proceso de 
información pública, que fose obxecto dunha aproba-
ción formal e que fose publicado. 
18) Introdución: refírese ao movemento pola acción 
humana, voluntaria ou accidental, dunha especie fóra 
da súa área de distribución natural. Este movemento 
pódese realizar dentro dun país ou entre países ou 
zonas fóra da xurisdición nacional. 
19) Lugares de importancia comunitaria: aqueles espa-
zos do conxunto do territorio nacional ou do medio 
mariño, xunto coa zona económica exclusiva e a plata-
forma continental, aprobados como tales, que contri-
búen de forma apreciable ao mantemento ou, se é o 
caso, ao restablecemento do estado de conservación 
favorable dos tipos de hábitats naturais e dos hábitats 
das especies de interese comunitario, que figuran res-
pectivamente nos anexos I e II da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, na súa área de distribución natural. 
20) Material xenético: todo material de orixe vexetal, 
fúnxica, animal, microbiana ou doutro tipo que conteña 
unidades funcionais da herdanza. 
21) Modificación non substancial dun instrumento de 
planificación: os cambios no instrumento xa aprobado 
que non constitúen variacións fundamentais no seu 
contido e que non afectan nin os obxectivos de conser-
vación nin a normativa. 
22) Modificación substancial dun instrumento de plani-
ficación: os cambios no instrumento xa aprobado que 

constitúen variacións fundamentais no seu contido ou 
que afectan os obxectivos de conservación ou a norma-
tiva. 
23) Patrimonio natural: o conxunto de bens e de recur-
sos da natureza fonte de diversidade biolóxica e xeoló-
xica, que teñen un valor relevante ambiental, paisaxísti-
co, científico ou cultural. 
24) Poboación: o conxunto de individuos do mesmo 
taxon que ocupan un lugar nun tempo determinado, 
que teñen descendencia fértil, illado doutros grupos, 
sen intercambio xenético normal entre eles, e que te-
ñen trazos adaptativos únicos ou diferentes. 
25) Praga ocasionada pola fauna silvestre autóctona: 
aquela situación en que existe unha deterioración do 
hábitat ou das especies de flora ou fauna silvestres de 
tal forma que a dita situación sexa continua no tempo e 
estea por riba do limiar de tolerancia; entendido este 
como o límite a partir do cal a densidade da poboación 
dos individuos de fauna silvestre autóctona que confor-
man a praga poidan ocasionar problemas ambientais, 
molestias ou produzan ou poidan producir prexuízos 
económicos ou danos de tal intensidade, extensión ou 
natureza que fagan necesaria a aplicación de medidas 
de control como medio máis eficaz para combatela. 
26) Recursos naturais: todo compoñente da natureza 
susceptible de ser aproveitado polo ser humano para 
satisfacer as súas necesidades e que teña un valor ac-
tual ou potencial, tales como a paisaxe natural; as au-
gas superficiais e subterráneas; o solo, o subsolo e as 
terras pola súa capacidade de uso maior, sexan agríco-
las, pecuarias, forestais, cinexéticas e de protección; a 
biodiversidade; a xeodiversidade; os recur-
sos xenéticos e os ecosistemas que lle 
dan soporte á vida; os hidrocarburos; 
os recursos hidroenerxéticos, eólicos, 
solares, xeotérmicos e similares; a atmos-
fera e o espectro radioeléctrico, e os mine-
rais, as rochas e os outros recursos xeoló-
xicos renovables e non renovables. 
27) Recursos xenéticos: o material xenéti-
co de valor real ou potencial. 
28) Reservas da biosfera: os territorios 
declarados como tales no eido do Progra-
ma MAB (sobre o home e a biosfera) da 
UNESCO (Organización das Nacións Unidas 
para a Educación, a Ciencia e a Cultura), de 
xestión integrada, participativa e sustentable do 
patrimonio e dos recursos naturais. 
29) Solta: a liberación de exemplares de especies no 
medio natural. 
30) Taxon: o grupo de organismos con caracterís-
ticas comúns. 
31) Taxon autóctono: o taxon existente de 
forma natural nun lugar determinado, inclu-
ídos os extinguidos, se é o caso. 
32) Taxon extinguido: o taxon autóctono desaparecido 
no pasado da súa área de distribución natural. 
33) Uso sustentable do patrimonio natural: a utilización 
dos seus compoñentes dun modo e a un ritmo que non 

ocasione a súa 
redución no 
longo pra-
zo, coa que 
se mante-

ñen as posi-
bilidades da 
súa achega á 

satisfacción das 
nece- sidades das xeracións 
actuais e futuras. 
34) Uso tradicional: o uso e o costume practicados de 
forma histórica e que se veñan realizando sen que se 
detectasen efectos negativos apreciables sobre os bens 
e os recursos do patrimonio natural, así como todos 
aqueles que sexan especificamente identificados como 
tales nos instrumentos de planificación. 
35) Xeodiversidade ou diversidade xeolóxica: a varie-
dade de elementos xeolóxicos, incluídos 
as rochas, os 
minerais, os 
fósiles, os 
solos, as 
formas do 
releve, as formacións e as unida-
des xeolóxicas e as paisaxes, 
que son o produto e o rexis-
tro da evolución da Terra. 
36) Xeoparques ou parques xeolóxicos: os territo-
rios delimitados que presentan formas xeolóxicas 
únicas, de especial importancia científica, singulari-
dade ou beleza e que son representativos da histo-
ria evolutiva xeolóxica e dos eventos e procesos 
que as formaron. Tamén os lugares que destacan 
polos seus valores arqueolóxicos, ecolóxicos ou 
culturais relacionados coa xea. 
37) Zonas especiais de conservación: os lugares de 
importancia comunitaria aprobados pola Comisión 
Europea e declarados pola administración competente 
xunto coa aprobación do correspondente plan ou ins-
trumento de xestión. 
38) Zonas de especial protección para as aves: os espa-

zos do territorio nacional e do medio mariño, xunto coa 
zona económica exclusiva e a plataforma continental, 
declarados como tales pola administración competen-
te, máis axeitados en número e en superficie para a 
conservación das especies de aves incluídas no anexo 
IV da Lei 42/2007, do 13 de decembro, e para as aves 
migratorias de presenza regular en España. 
Artigo 4. Competencias da Comunidade Autónoma de 
Galicia 
Correspóndelle á Comunidade Autónoma de Galicia o 
exercicio das funcións que esta lei atribúe á Administra-
ción e ao Parlamento autonómicos respecto dos espa-
zos, das especies (agás as altamente migratorias) e dos 
hábitats e das áreas críticas situados no medio terrestre 
da comunidade autónoma de Galicia, así como no me-
dio mariño cando exista continuidade ecolóxica do 
ecosistema mariño co espazo natural terrestre obxecto 
de protección, avalada pola mellor evidencia científica 
existente. 
Artigo 5. Deberes de conservación 
1. A Administración autonómica, no seu respectivo 
ámbito competencial, as entidades de dereito público e 
privado e toda a cidadanía teñen o deber de respectar 
e conservar o patrimonio natural e a biodiversidade, 
prestando especial atención aos hábitats e ás especies 
silvestres en réxime de protección especial, así como, 
cando así se impoña, a obriga de restaurar ou reparar o 
dano que puidesen causar aos recursos naturais obxec-
to de protección por esta lei. 
2. A Administración autonómica e as administracións 
locais galegas teñen os seguintes deberes: 

a) os previstos no artigo 5.2 da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, do patrimonio natural e da biodiversida-

de, no seu respectivo ámbito competencial 
b) adoptar as medidas preventivas necesarias 

para evitar a execución de accións contrarias 
aos obxectivos desta lei e, se é o caso, deter-

minar as medidas pertinentes para a repa-
ración dos danos e as perdas causados 

c) colaborar e cooperar entre si e coas 
entidades de dereito privado, nos 

termos establecidos nesta lei, para 
garantir un uso sustentable do 

patrimonio natural e da biodiver-
sidade 

d) incorporar criterios de sus-
tentabilidade nas decisións 

sobre os aproveitamentos 
dos recursos, para garan-
tir un gozo do medio 

natural que permita a satis-
facción das necesidades 

das xeracións actuais e 
futuras. 

CAPÍTULO II 
Mecanis- mos de colabora-
ción e cooperación 
Artigo 6. Mecanismos de colaboración e 
cooperación 
1. A Administración autonómica fomentará a custodia 
do territorio mediante uns acordos entre as entidades 
de custodia e as persoas físicas ou xurídicas, públicas 
ou privadas, propietarias e usuarias do territorio que 
teñan por obxectivo principal a conservación do patri-
monio natural e da biodiversidade. 
2. A Administración autonómica, cando sexa titular de 
terreos situados en espazos naturais, poderá subscribir 
acordos de cesión da súa xestión, total ou parcial, a 
entidades de custodia do territorio. 
Os acordos para a cesión da xestión formalizaranse por 
escrito, terán unha duración temporal limitada e reco-
llerán, en todo caso, o sistema de financiamento para o 
seu axeitado de- senvolvemento e as di-
rectrices mínimas de xes-

tión, que se de-
berán fixar pre-
viamente nun 
documento de 
xestión. Estes 

acordos non 
supoñerán en 

ningún caso a 
transmisión da titu-

laridade dos terreos 
obxecto destes. 

3. Así mesmo, poderanse estable-
cer mecanismos de cooperación da Administra-

ción autonómica con outras administracións e insti-
tucións públicas ou privadas coa finalidade de incenti-
var a conservación do patrimonio natural e da biodiver-
sidade e a integración dos sectores socioeconómicos 
nesta conservación. 
4. Cando o ámbito territorial dun espazo natural prote-

xido linde con outra comunidade autónoma, a 
persoa titular da Presidencia da Xunta de Gali-

cia poderá subscribir convenios ou acordos de coopera-
ción coas comunidades autónomas correspondentes, 
logo do cumprimento das exixencias impostas pola 
normativa aplicable, co obxectivo de salvagardar a 
coherencia e a efectividade das medidas de protección 
correspondentes. 
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       ORGANIZAN:                                                                                     COLABORAN:  

Citas coa extinción da fauna mariñán 
Xornada de charlas no Liceo de Betanzos 

Sábado 14 de setembro, de 9:30 a 14:00 

Nove anos custodiando en As Mariñas 
D. Fernando Bandín, presidente de Fragas do Mandeo 

A saramaganta e a lagartixa da serra    
D. Pedro Galán, da Universidade da Coruña  

O sapoconcho europeo  
D. César Ayres, da Asociación Herpetolóxica Española    

A  escribenta das canaveiras 
D. Emilio Martínez, do Grupo de Anelamento Anduriña  

Eliminación de invasoras no Mandeo 
Xornada de voluntariado nas ribeiras do río Mandeo 

Domingo 15 de setembro, pola mañá 

Eco-regata na ría de Betanzos 
Competición lúdica de embarcacións recollendo lixo no xuncal 

Sábado 21 de setembro, pola tarde 

Limpeza simultánea dos ríos galegos 
Xornada de voluntariado no río Lambre 

Domingo 22 de setembro, pola mañá 

MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS:  

Tel.: 981 105 903   E-mail: correo@fragasdomandeo.org 

www.fragasdomandeo.org     www.marinasbetanzos.gal 

 

 

 

 


