
 PLAN REITOR DE USO e XESTIÓN DO PARQUE 

NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE 

DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA 



Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

O Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) 

Instrumento de planificación establecido tanto na Lei 9/2001, de 

conservación da natureza, como na Lei 15/2002, do 1 de xullo, pola que 

se declara o Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de 

Galicia (PNMTIAG ) e no Plan Director da Rede de Parques Nacionais 

(Real Decreto 1803/1999, do 26 de novembro, polo que se aproba o 

Plan Director da Rede de Parques Nacionais). 
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Finalidade do  PRUX 

Establecer os criterios de xestión e definir as actuacións no 

PNMTIAG durante o seu período de vixencia (6 anos):  

 

- Dentro do marco de xestión establecido pola Lei 9/2001, de 

conservación da natureza e a Lei 42/2007, do Patrimonio Natural 

e da Biodiversidade.  

 

- Asegurando a súa coherencia co Plan Director da Rede Natura 

2000 de Galicia actualmente en tramitación e co Plan Director da 

Rede de Parques Nacionais, instrumento básico de ordenación 

da Rede de Parques Nacionais. 
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Ámbito de aplicación do PRUX 
Límites do Parque Nacional, establecidos no Anexo da Lei 15/2002, do 1 

de xullo, pola que se declara o Parque Nacional das Illas Atlánticas de 

Galicia e no Art. 121 da Lei 53/2002, do 30 de decembro, que modifica a 

anterior. 

 

Arquipélago das illas Cíes: 2.658 has marítimas e 433 has terrestres 

 

Arquipélago de Ons: 2.171 has marítimas e 470 has terrestres 

 

Arquipélago de Sálvora: 2.309 has marítimas e 248 has terrestres 

 

Arquipélago de Cortegada: 149,6 has marítimas e 43,8 has terrestres 

 

Toda a superficie do parque nacional a excepción do Arquipélago de 

Cortegada, pertence á Rede Natura 2000, integrándose en tres LIC 

(Complexo húmido de Corrubedo, Complexo Ons – O Grove, Illas Cies) e 

das ZEPAS (Illa de Ons e Illas Cíes ) 
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Obxectivos do Parque Nacional Marítimo Terrestre 

das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG) 

a) Protexer a integridade dos ecosistemas ligados á zonas costeiras e á 

plataforma continental da rexión eurosiberiana. 

 

b) Asegurar a conservación e recuperación dos hábitats e as especies, así como 

a preservación da diversidade xenética. 

 

c) Asegurar a protección, recuperación, fomento e difusión dos seus valores 

medioambientais e do seu patrimonio natural, regulando de forma compatible 

coa súa conservación tanto a actividade investigadora e educativa como o 

acceso dos visitantes. 

 

d) Promover e apoiar no interior do Parque as actividades tradicionais 

compatibles coa protección do medio natural. 

 

e) Aportar ao patrimonio común unha mostra representativa do ecosistema litoral 

da rexión eurosiberiana, incorporando o Parque Nacional aos programas 

nacionais e internacionais de conservación da biodiversidade. 

 

 



CONTIDO DO PRUX 

• Establece unha zonificación de acordo co PORN segundo o grao de 
protección (5 zonas) 

 

• Plantexa obxectivos xerais en diferentes materias:  

– conservación da biodiversidade e a paisaxe 

– conservación do patrimonio cultural 

– conservación dos recursos hídricos 

– obxectivos en materia de contaminación e xestión de residuos 

– aproveitamentos e usos tradicionais 

 

• Establece unhas directrices e criterios xerais de xestión 

 

• Fixa normas de regulación de usos e actividades, incluído o uso público 

 

• Propón un plan económico e unha programación de actuacións 
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Principais valores naturais do Parque Nacional 

Vexetación de acantilados 
(acantilados con vexetación da costa atlántica, 

brexeiras secas atlánticas costeiras, brexeiras 

oromediterráneas, pendentes rochosas silíceas con 

vexetación casmofítica e rochedos silíceos con 

vexetación pioneira) 
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Principais valores naturais do Parque Nacional 

Ecosistemas dunares  



Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

Principais valores naturais do Parque Nacional 

Fondos mariños 
- Zonas de fanerógamas mariñas. 

- Zonas de bosques de gorgonias con comunidades asociadas. 

- Zonas con fondos de maërl 

- Zonas con alta diversidade de fauna sésil sobre paredes e zonas 

intermareales rochosas con rica diversidade de horizontes algales 

continuos. 

-Zonas de bosques de grandes algas pardas (Laminariales) no 

infralitoral de tramos costeiros expostos e semiexpostos. 
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Principais valores naturais do Parque Nacional 

Colonias de aves mariñas 
(pardela cincenta, paíño común, Cormorán moñudo, 

gaivota patiamarela...) 

 

 

Cormorán moñudo 

Pardela cincenta 

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/80/Phalacrocorax_aristotelis.jpg
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Zonificación - Zona de reserva 

 

- Zona de uso restrinxido 

 

- Zona de uso moderado 

 

- Zona de uso especial 

 

- Zona de asentamentos tradicionais 
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Zonificación 

Zona de reserva 

Ten como obxectivo garantir 

o máximo grado de 

protección a aquelas zonas 

que o requiren ou ás que, 

por determinadas razóns, 

non é posible autorizar 

ningún tipo de uso público.  
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Zonificación 

Zona de uso restrinxido 

A súa finalidade é garantir a 

conservación íntegra dos 

recursos e valores que inclúe, 

ao mesmo tempo que se 

proporcionan oportunidades 

para a realización de certas 

actividades de reducido ou 

restrinxido impacto. 
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Zonificación 

Zona de uso moderado 

Está constituida por áreas 

dominadas por un ambiente 

natural, cuxa finalidade é 

integrar a conservación co 

uso público e o 

aproveitamento dos 

recursos. 
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Zonificación 

Zona de uso especial 

Está constituida por áreas de 

reducida extensión nas que se 

emprazan as construcións e 

instalacións maiores cuxa 

localización no interior do Parque 

se considera necesaria. Nesta 

zona inclúense as instalacións de 

xestión, administración e uso 

público dependentes do Parque e 

doutras entidades da 

administración pública. 
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Zonificación 

Zona de asentamentos 

tradicionais 

Zona establecida pola 

existencia de núcleos de 

poboación dentro do 

Parque, coa finalidade de 

compatibilizar os 

obxectivos deste cun 

desenvolvemento urbano 

razoable e controlado, 

así como coa pervivenza 

dun estilo de vida 

tradicional. 
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Zona de reserva 

Usos non permitidos 

 

1. Calquera actividade que non esté relacionada coa xestión ou a 

investigación. En especial, calquera tipo de actividade pesqueira ou 

marisqueira, ou a navegación de buques de transporte de pasaxeiros nin 

a de calquera tipo de embarcación de recreo, incluíndo barcos de 

avistamento de cetáceos ou outros mamíferos mariños. 

 

2. O acceso público. 

 

Implicacións da zonificación no réxime de usos 

Fíxanse os usos permitidos, autorizables e 

prohibidos en cada unha das zonas. 

Establécense distintas intensidades de uso 

que garanticen a compatibilidade entre as 

actividades e a conservación da 

biodiversidade 
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Implicacións da zonificación no réxime de usos 

 

Zona de uso restrinxido 

Usos non permitidos 

 
1. A construcción de pistas, edificacións ou instalacións de fábricas de carácter 

permanente. 

2. O tránsito de calquera tipo de embarcación de recreo fóra das zonas delimitadas 

para tal fin. 

3. A pesca con artes de cerco e enmalle a menos de 100 m da franxa costeira ou 5 m 

de profundidade. 

4. O uso de rastros remolcados a menos de 15 m de profundidade. 

5. A pesca do bolo nas zonas de alimentación do cormorán cristado delimitadas. 

6. O uso de trasmallos, miños, vetas  e volantillas nas zonas de alimentación de aves 

mariñas delimitadas, en horario diurno. 

7. A navegación de embarcacións de recreo a unha velocidade superior a 4 nudos. 
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Zona de uso moderado 

Usos non permitidos 

 

1. A aproximación de embarcacións de recreo a menos de 100 m de 

cetáceos ou grupos de aves mariñas, así como o tránsito das mesmas a 

unha velocidade superior aos 4 nudos 

 

2. Todos aqueles usos prohibidos pola normativa xeral do Parque. 

 

Implicacións da zonificación no réxime de usos 
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Zona de usos especial 

Usos non permitidos 

 

1. A construcción de calquera tipo de nova edificación allea ás propias 

instalacións do Parque Nacional. 

 

2. Todos aqueles usos e actividades prohibidos pola normativa xeral do 

Parque. 

 

Implicacións da zonificación no réxime de usos 



Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

Zona de asentamentos tradicionais 

        Usos non permitidos 

 

 

1. Todos aqueles usos e actividades prohibidos pola normativa xeral do 

Parque. 

Implicacións da zonificación no réxime de usos 



NORMATIVA XERAL DE PROTECCIÓN  

 • O Plan Reitor de Uso e Xestión explicita as actividades incompatibles coa conservación 
da biodiversidade en todo o ámbito do parque nacional, ata un número de 30, como 
poden ser: 

 

–  a recolección de exemplares e materiais naturais, vivos ou mortos, ou minerais, 
excepto a asociada aos aproveitamentos tradicionais autorizados 

–  a introducción de especies de carácter exótico invasor 

–  a perturbación á fauna 

–  facer ou provocar lume ao aire libre 

–  exceder o cupo diario autorizado para o transporte colectivo de visitantes 

–  desembarcar na illa en puntos diferentes dos autorizados 

–  a acampada libre 

–  o exercizo da caza e a pesca deportiva e recreativa en calquera das súas 
modalidades 

– a acuicultura 

 

• Igualmente explicita actividades incompatibles coa conservación dos recursos 
paisaxísticos e culturais, como son:  

 

– a construcción de edificios de nova planta excepto aquelas estruturas que sexan 
necesarias para a xestión ou a investigación  

– a instalación de elementos que produzan contaminación lumínica ou visual 

– a instalación de anuncios publicitarios  

– a creación de novas pistas, camiños ou sendeiros 
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RÉXIME DE USOS, ACTIVIDADES E APROVEITAMENTOS 

• O Plan Reitor de Uso e Xestión fai unha revisión das actividades que se 

desenvolven en todo o ámbito do parque nacional e establece un réxime de 

usos compatibles ou autorizables: 

– Establece previsións relativas ás actividades agrarias e de pesca e marisqueo. 

Pola especial relevancia da pesca e marisqueo profesionais desenvolverase un 

Plan Sectorial de Xestión dos Recursos Pesqueiros e marisqueiros. 

 

– Fai referencia ás infraestruturas e instalacións e vivendas. As restauracións e 

rehabilitacións deberán contar ademáis do resto de autorizacións coa do parque 

nacional. 

 

– En canto ao uso público, e en tanto non se desenvolva un plan sectorial de uso 

público, regúlase o número máximo de visitantes, a acampada, así como as 

autorizacións de navegación e fondeo 



 

 

Atendendo a criterios de capacidade de carga.  

Establécense cupos máximos de visitantes por día. 

Tempada alta 

• Visitantes en navieiras: Cíes (1.800)   Ons (1.200) 

• Grupos en visita educativa con autorización especial: Cíes-Ons (200) 

• Grupos en visita educativa con autorización especial: Sálvora-Cortegada 
(125) 

• Camping de Cíes: 550 persoas/día. Acampada Ons: 300 persoas/día 

Tempada baixa 

• Grupos en visita educativa con autorización especial: Cíes-Ons (250) 

• Grupos en visita educativa con autorización especial Sálvora-Cortegada (125) 

Fondeos 

• Cies 150 (3 zonas) Ons 80 (2 zonas) Sálvora e Cortegada 15 (1 zona) 

 

 

 

Uso publico - Visitantes 



Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 

Listado de zonas de reserva de ámbito mariño 

a) Contorno do illote Agoeiro (37,19 ha) 

b) Contorno de Cabo Bicos (40,67 ha) 

c) Lago dos Nenos (9,7 ha) 

d) Desaugadoiro do Lago dos Nenos (3,7 ha) 

d) De Punta Monteagudo a Pedras Cantareiras (17,49 ha) 

Arquipélago de Cíes 
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Listado de zonas de reserva de ámbito mariño 

a) Contorno Puntal da Porta (illa de Ons) a Punta 

Dente do Can e Punta Cociñadoiro (illa de Onza) 

(20,01 ha) 

 

b) Punta do Centolo (límite Norte) a faro dos Camoucos 

e Punta Melide (límite Sur) (55,68 ha) 

Arquipélago de Ons 
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Listado de zonas de reserva de ámbito mariño 

a) Contorno do illote Cabeceiro Grande en dirección 

oeste (13,7 ha) 

b) franxa de 100 m de ancho dende a liña de costa 

entre Punta da Volta e Volta de Roque (cara oeste 

da illa de Sálvora) (23,91 ha) 

Arcquipélago de Sálvora 
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Listado de zonas de uso restrinxido de ámbito mariño 

Comprende unha franxa perimetral de 100 m de ancho e/ou 

5 m de profundidade  arredor do conxunto de illas e illotes 

do arquipélago; unha área localizada entre as illas do Faro 

e de San Martiño, no contorno do Freu da Porta, principal 

zona de alimentación do cormorán moñudo en época de 

reprodución; e catro áreas de fondos de maërl, localizadas 

na cara este do arquipélago, entre Punta Muxieiro e Cabo 

dos Bicos. 

Arquipélago de Cíes 
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Listado de zonas de uso restrinxido de ámbito mariño 

Comprende unha franxa perimetral de 100 m de ancho e/ou 

5 m de profundidade  ao redor do conxunto de illas e 

illotes do arquipélago; das zonas localizadas na cara este 

da illa de Onza e no contorno do Faro dos Camoucos, 

principais zonas de alimentación do cormorán moñudo en 

época de reproducción; e tres áreas de fondos de maërl 

localizadas na cara este da illa de Ons, entre as puntas da 

Figueira Brava e do Centolo. 

Arquipélago de Ons 
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Listado de zonas de uso restrinxido de ámbito mariño 

Comprende unha franxa perimetral de 100 m de ancho e/ou 

5 m de profundidade ao redor do conxunto de illas 

principais do arquipélago; tres áreas de fondos de maërl  e 

dúas áreas de fondos de corais brandos e gorgonias, 

localizadas na cara este da illa de Sálvora e no contorno 

da illa Herbosa; e unha superficie localizada ao oeste do 

arquipélago de Sagres, principal zona de alimentación do 

cormorán moñudo en época de reproducción. 

Arquipélago de Sálvora 
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Listado de zonas de uso restrinxido de ámbito mariño 

Unha franxa costeira de 100 m ou 5 metros de 

profunidade de ancho ao redor das illas e illotes do 

arquipélago. 

Arquipélago de Cortegada 
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Arquipélago de Cíes 
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Arquipélago de Ons 
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Arquipélago de Sálvora 
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Arquipélago de Cortegada 



Visitantes Parque Nacional 


