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1.- ANTECEDENTES. 

 

Redáctase o presente informe previo co fin de iniciar o procedemento de avaliación ambiental 

do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía en cumprimento da Normativa sobre 

avaliación ambiental do planeamento. O planeamento vixente no concello de Mesía son unhas 

Normas Subsidiarias Municipais aprobadas definitivamente en data de 26 de xuño de 1987, 

procedéndose posteriormente a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. A 

día de hoxe o mencionado planeamento está a demostrar certa ineficacia ao xerar problemas 

derivados tanto da clasificación do solo como do deseño das ordenanzas, o cal motiva a súa 

necesaria revisión. 

 

2.- OBXECTIVOS DO P.X.O.M. 

 

O artigo 45, “instrumentos de ordenación”, da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia establece no seu apartado 1. 

que “a ordenación urbanística levarase a cabo a través de normas subsidiarias e 

complementarias de planeamento e plans xerais de ordenación municipal (…)”. 

 

O artigo 52, “consideracións xerais” da mesma Lei establece: 

“(…) 

a) Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanísticos de 

ordenación integral, abranguerán un ou varios termos municipais completos, 

clasificarán o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán 

os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística 

do territorio e establecerán as determinacións orientadas a promove-lo seu 

desenvolvemento e execución. 

b) O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins 

que neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade urbanística do 

territorio que sexa obxecto de ordenación, garantindo a coordinación dos elementos 

fundamentais dos respectivos sistemas xerais. 

c) Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia das determinacións urbanísticas, 

a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e 

cargas derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre 
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o volume edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a 

participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto. 

(…)  

 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía procura 

o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a redacción do 

planeamento: 

 

a) O desenvolvemento da actividade construtiva repartida uniformemente por todo ou 

termo municipal, sobre todo nos núcleos rurais mellor comunicados e no solo 

clasificado como “solo urbano”, limitado polo estipulado nas NN.SS. Municipais e as 

normas de aplicación directa marcadas pola Lexislación do Solo, coas limitacións de 

xestión que estas soportan, creou diferenzas no ordenamento urbanístico municipal, 

que se acentúan coa aparición dunha serie de construcións que se ben se poden 

incluír nun proxecto ordenador global, a día de hoxe carecen de legalidade ou xurdiron 

á marxe desta. 

b) A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en grande medida as 

expectativas de medra da zona, así como a obtención do solo necesario para 

completar os servizos públicos e sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a 

redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, para adecuar o planeamento ás 

novas formas de concibir a ordenación do territorio municipal e comarcal, así como 

permitir a introducción dos mecanismos, instrumentos e técnicas que a moderna 

lexislación permite a fin de facer unha normativa mais flexible nas súas determinacións, 

máis áxil en canto á súa posibilidade de xestión e execución e máis equilibrada en 

canto á ocupación do territorio, á vez que introducir as técnicas previstas na lexislación 

para reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ao 

Concello manter o seu proceso de desenvolvemento resolvendo á vez a xeración das 

zonas libres, sistemas xerais e reserva de solo para equipamentos que 

necesariamente debe acompañar a este proceso.  

 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o Concello de Mesía, derivado da 

diagnose operativa exposta, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 
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a) O obxectivo fundamental, no actual solos urbano do municipio de Mesía, é o de 

completar a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar 

aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior execución. 

b) Formulación dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento e potenciando os usos 

productivos intrínsecos. Especial atención na imbricación axeitada de equipamentos e 

industrias de localización co medio. Cumprimentación da trama dos núcleos existentes, 

mellorando a súa funcionalidade e impedido a edificación indiscriminada do territorio. 

c) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotación e estándares utilizando como 

ámbito de referencia a parroquia. 

d) Crecemento sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio especializado, 

nos servicios á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; establecendo 

unha relación axeitada entre o medio natural e o construído. 

e) Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade. 

f) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas 

correctamente dimensionais en escala e funcionalidade. 

g) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de 

Ordenación Municipal. 

 

 

3.- ÁMBITO TERRITORIAL. 

 

3.1.- MARCO COMARCA DE ORDES. 

 

Forman a comarca de Ordes os concellos de Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e 

Trazo. Situada na marxe dereita do curso alto do río Tambre, a Comarca de Ordes 

caracterízase por unha paisaxe de formas suavemente onduladas, que descende de norte a 

sur, dende os Montes de Castelo, a Serra de Montemaior, o Monte Xalo e os Montes da Tieira 

que, ao xeito de arco, estabelecen o límite natural da comarca polo norte. 
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Dende estes suaves rebordes montañosos, cunha altitude que non chega a exceder os 500 

metros, o relevo descende gradualmente por unha paisaxe de prados e pastos, salpicados por 

pequenos bosquetes de especies autóctonas que en ocasións delatan o alegre decorrer dos 

numerosos arroios e regatos que percorren estas terras en busca do Río Tambre. 

 

 

Concellos da Comarca de Ordes 

 

Ordes constitúe unha rica Comarca agropecuaria, onde as características topográficas e 

climáticas a converten nunha das máis aptas para a explotación de gando bovino, de produción 

láctea. 

 

A confluencia dunha serie de factores de orde natural e socioeconómica teñen favorecido o 

paso da tradicional agricultura de subsistencia ao desenvolvemento e modernización dun 

importante Sector Gandeiro, baseado nun gando bovino especializado na produción láctea e, 

en menor medida, aínda que cada vez máis relevante, na produción cárnica de Tenreira 

Galega. 

 

Dentro deste sector as actividades simplemente agrícolas teñen menor importancia destacando 

puntualmente algunha produción en invernadoiro de flores (caraveis), champiñóns ou Os 

Grelos que se cultivan en boa parte do municipio de Ordes e Oroso famosos polo seu sabor 

pero, sobre todo, polo seu peculiar xeito de comercialización ao pé da estrada (N-550). 
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As actividades industriais concéntranse no eixe Cerceda, Ordes e Oroso, destacando o sector 

téxtil, tanto polo volume de facturación como polo número de empresas que dan emprego a 

unha porcentaxe elevada de poboación feminina. Completan este panorama industrial tamén 

importantes empresas de transformados metálicos, carpinterías de aluminio e da construción. 

 

Fóra do termo municipal de Ordes hai que destacar a importancia do subsector da cerámica 

que conta con gran tradición no concello de Mesía, onde a existencia de terreos arxilosos 

favoreceu o xurdimento de varias "telleiras" (fabricación de tellas e ladrillos), que após de 

recentes melloras están consideradas entre as máis modernas de Europa. 

 

Cerceda é outro enclave industrial importante coa explotación da mina de lignitos e A Central 

Térmica de Meirama que funciona dende os anos 70. Máis recentemente estas instalacións 

víronse ampliadas coa instalación do Complexo Medioambiental de Sogama, así como outras 

relevantes empresas instaladas no seu polígono. 

 

O sector terciario concéntrase nos núcleos de Ordes e Sigüeiro que, favorecidos polo 

despegue económico do seu entorno rural, se consolidaron como centros de servizos dunha 

rica comarca agropecuaria. Respondendo á demanda que como cabeceira comarcal lle 

corresponde, destacan os servizos comerciais, cada vez cun maior grao de especialización, 

servizos profesionais para empresas, persoais, sanitarios, educativos, administrativos, de lecer 

e esparexemento, e vinculado coa súa función de lugar de paso tamén hai que destacar a 

hostalería. 

 

 

3.2.- MARCO MUNICIPAL 

 

O concello de Mesía atópase situado na zona centro da provincia da Coruña lindando ao norte 

con Cesuras e Abegondo, ao leste con Curtis e Vilasantar, ao sur con Boimorto e Frades, e ao 

oeste con Ordes. Ten unha extensión de 106,8 km² sobre os que se asenta unha poboación 

total de 3.080 habitantes segundo censo de 2007, e de 4.252 habitantes censados no ano 

1986, repartidos entre 156 entidades de poboación en 12 parroquias. 
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Mesía. Mapa de Parroquias 

 

O seu elevado número de entidades, unido á baixa densidade de poboación, dan como 

resultado unha paisaxe rural constituída por pequenas aldeas repartidas homoxeneamente 

sobre o territorio, no que non existe un núcleo urbano reitor. A capital municipal e Xanceda que 

dista 46 Km da Coruña. 

 

 

3.3.- RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Remontándonos ó Antigo Réxime, neste tempo as parroquias do concello dependían case 

todas da xurisdición de Mesía, provincia de Santiago e ó Señorío de Ab. E X.O. polo Rvdo. 

Arcebispo de Santiago agás Xanceda que no Señorío figuraba tamén D. Juán Pimentel e a 

parroquia de Cabrui pertencía á xurisdición de Sobrado e ó Señorío S.E. e X.O. polo Mosteiro 

de Sobrado orde de San Bernardo, provincia de Betanzos. 
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Cando se establecen os primeiros concellos constitucionais, na repartición que fai a 

Deputación de Galicia, daquela única, o concello de Mesía ten once parroquias adscritas 

pertencentes ó partido xudicial de Poulo. 

 

No 1822, unha vez feita a división de Galicia en catro provincias, Mesía segue formando parte 

do partido xudicial de Poulo pero xa pertence á provincia de A Coruña. 

 

Na división municipal do 23 de xullo de 1835 pasa a formar parte do partido xudicial de Ordes e 

nun documento publicado no BOPCO con data do 27 de abril do 1836 figura o concello cunha 

parroquia máis, a de San Pedro de Ardemil, segregándolla o 6 de xuño do mesmo ano, 

quedando o concello coas doce parroquias que ten na actualidade. 

 

En 1842 houbo unha proposta de redución de municipios onde o de Mesía, Frades e parte do 

de Oroso pasarían a formar parte do novo concello de Vitre e Bruma; pertencería a Ordes pero 

iso quedouse en proposta xa que nunca se levou a cabo. 

 

Volvendo a falar do partido xudicial, no 1965 suprímese o de Ordes e pasa a depender do de 

Santiago ata o ano 1988 que se restablece o de Ordes. 

 

No tempo dos xulgados comarcais, creados no 1945, Mesía tamén contou cun do que 

dependía o xulgado de paz de Frades. 

 

Mesía forma parte da Mancomunidade Intermunicipal de Ordes dende o D.G.C. de 1976. 

 

A capitalidade do concello sufriu varios cambios. No 1860 estaba na Puebla, no 1900 na Vila, 

no 1910 en Xancedavella, pasando a estar outra vez na Puebla no 1920 ata o 1981. No 

nomenclator deste mesmo ano figura a Puebla como capital do concello mentres que o xulgado 

e a casa consistorial están en Xanceda, sen ter tramitado o expediente de cambio de 

capitalidade, polo que é esta unha situación de feito máis que de dereito. 
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3.4.- MEDIO FÍSICO. 

 

En canto á descrición xeográfica, Mesía ten unha altitude media de 400 m sobre o nivel do mar 

e aínda que a uniformidade topográfica manda no concello, a parte setentrional móstrase máis 

accidentada. 

 

Como cotas máis altas podemos atopar Picoi (546 m), Cova (488 m), Teixoeiras (427 m), 

Rozamonde (462 m) ou Montouto (542 m). 

 

 

Rede fluvial Concello de Mesía 

 

O curso fluvial máis importante con respecto a caudal é o Tambre que pasa pola parroquia de 

Castro e os máis importantes en canto a tramos percorridos no concello son o Samo e o 

Maruzo que son afluentes do anterior. 

 

O Samo nace en Picoi, nos montes da Tieira, e percorre o concello pola súa parte setentrional 

formando ocasionalmente fronteira natural co concello de Frades. 
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3.5.- DEMOGRAFÍA. 

 

3.5.1.- Ámbito comarcal 

Analizando a poboación comarcal ó longo do período 1900-2007, podemos atoparnos con tres 

grupos diferenciados: aqueles que incrementaron, en maior o menor medida, o número de 

habitantes ao longo deste período como son o caso de Cerceda, Ordes, Oroso e Tordoia. Nun 

segundo termo temos os concellos que mantiveron a súa poboación e onde o número de altas 

e baixas vese mantendo ao logo do tempo, como e o caso de Trazo, e por último aqueles 

concellos que perderon poboación, e na que a tendencia sigue ese camiño. 

 

 

 

3.5.2.- Ámbito municipal 

O municipio de Mesía conta, segundo censo de 2006 cunha poboación de feito de 3.102 

habitantes (3.521 en 1996, o que implica un descenso do 12 % en dez anos). Das parroquias 

que compoñen o municipio, San Martiño de Visantoña é a mais poboada, con 597 habitantes 

(19,2 %), case a quinta parte da poboación total. Séguenlle as parroquias de San Cristovo de 

Mesía (463 hab.) e San Salvador de Xanceda (364 hab.) e por último San Lourenzo de Bruma 

que so ten 45 hab. o que representa o 1,5% do total do concello. 
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Na actualidade e a nivel municipal, a demografía presenta unha tendencia ó estancamento, 

con taxas de natalidade moi baixas (4.4 ‰) e de mortalidade elevadas (11 ‰), negativas en 

definitiva, e en continuo descenso dende fai anos, cunha pirámide de idades cunha base 

estreita –poucos efectivos novos- e un predominio das idades adultas e vellas, o que leva 

inexorablemente a un envellecemento da poboación. A idade media dos habitantes de Mesía é 

de 49 anos (47,1 nos homes e 51 nas mulleres), o que pode considerarse elevado. Baste ver 

que o índice de envellecemento é de 246,1 o que significa que o reemprazo xeracional non 

existe. 

 

 

 

 

3.6.- ANÁLISE SOCIOECONÓMICA. 

 

As actividades económicas están dominadas polo sector primario e é o subsector pecuario o 

que marca as pautas paisaxísticas e do aproveitamento. 

 

A superficie total das explotacións é de 7988 hectáreas e a superficie agrícola utilizada (SAU) 

son 5885 hectáreas utilizando un 57% para pastos permanentes e un 16% a barbeito e hortas 

familiares (esquema aproveitamento da terra). 

Concello de Mesía 
Pirámide poboación.(Datos IGE 2006) 
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Un 76% destas hectáreas están en réxime de propiedade e só un 17,3% en arrendamento. 

A agricultura é a que colleita máis ocupados por sector de actividade con un 46%, seguida da 

construcción con un 18%, o factor servizos e por último a industria (esquema). 
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É preciso destacar a alta mecanización que se está a levar a cabo no sector, que cada vez é 

máis competitivo e ten mellores rendementos. 

 

Con máis de 521 explotacións agropecuarias censadas, Mesía é un dos concellos da provincia 

de A Coruña con maior número de cabezas de gando vacún, total de bovinos 11.044. Datos 

período 2003 do IGE (Instituto Galego de Estatística). 

 

Tamén debemos ter en conta a calidade da arxila e do barro que se encontra no subsolo do 

termo municipal xa que facilitou a implantación de industrias cerámicas adicadas á fabricación 

de tella curva e de ladrillo. 

 

A actividade económica do concello completaríase cunha serie de pequenas e medianas 

empresas, entre as que cabe salientar as adicadas á fabricación de mobles, estruturas 

metálicas, confección, elaboración de pan e repostería, derivados lácteos e outras 

pertencentes ó sector servizos. 

 

En Mesía, unhas 10.391 hectáreas pertencen a solo de natureza rústica e 22 a solo de 

natureza urbana do que un 94,6% son parcelas edificadas a maioría con vivendas familiares 

principais, locais, e vivendas familiares compartidas con locais. 
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3.7.- DOTACIÓNS E INFRAESTRUCTURAS. 

 

O equipamento do Mesía localízase principalmente na capital municipal Xanceda, na parroquia 

do mesmo nome, adquirindo en un carácter municipal. Facendo unha análise no ámbito do 

concello obtéñense os seguintes datos: 

- Servizos Sanitarios 

Centro de Saúde de Xanceda 

Centro de Saúde de Visantoña 

 

- Servizos Educativos 

Colexio Público Integrado de Xanceda 

Escola de educación infantil de Visantoña 

Escolas unitarias de Olas e Mesía 

 

- Servizos Deportivos 

Campos de fútbol de herba: 

Visantoña 

Mesía 

Albixoi 

Xanceda 

Olas 

Cabrui 

Campos de fútbol de area: 

Visantoña 

Pistas Multideportivas: 

Xanceda (2) 

Boado 

Pavillóns Polideportivos Cubertos: 
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Xanceda 

Olas 

Visantoña 

Lanzá 

Complexo Deportivo Mata-Xanceda: 

Piscina ó aire libre 

Parque acuático infantil 

Parque de xogos infantís 

Pista tenis-quick 

Servizo de cafetería 

Pista de Padel-tenis de Cabrui 

 

- Servizos de Cultura e Lecer 

Centro cultural municipal - Casa da Cultura – Xanceda 

Aula de informática 

Biblioteca 

Sala de exposicións e xogos 

Salón de actos 

Cafetería 

Complexo das Brañas da Valga: 

Atópase en fase de proxecto para a súa apertura 

- Servizos cívico - sociais parroquiais de titularidade municipal: 

Centro Social de Lanzá 

Centro Social de Boado 

Centro Social de Bascoi 

Centro Social de Cabrui 

Centro Social de Cumbraos 

Centro Social de Castro 
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Centro Social de Visantoña 

 

No referinte a dotacións de tipo relixioso podemos dicir que en cada parroquia se atopa unha 

Igrexa e un cemiterio, se ben nalgúns casos tamén posúen unha capela como é o caso da 

Ermida de San Gregorio, en Cabrui e a Ermida da Mercé en Mesía. De todo isto dedúcese que 

son os núcleos que se atopan mellor comunicados os que aportan un maior número de 

servizos e dotacións, tanto a escala parroquial como municipal. 

 

3.7.1. Abastecemento de auga 

 

Na zona leste do concello existe un depósito de captación e punto de bombeo no río Tambre 

que manda a auga até dous depósitos na zona norte das parroquias de Cumbraos e Albixoi. 

 

En xeral, o abastecemento de auga realízase por medios propios (pozos de auga individuais) e 

pequenos abastecementos, por gravidade, desde o manancial até depósitos reguladores en 

puntos de maior couta que as vivendas e desde estes en canalizacións até os puntos de 

consumo. 

 

3.7.2. Saneamento 

Atópase en execución nos núcleos de Xanceda e Visantoña. 

 

3.8.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 

 

Arquitectura relixiosa: 

A maior parte dos templos pódense encadrar entre os séculos XVII e XIX, habendo tamén 

edificios de séculos anteriores como a de San Martiño de Cabrui e Sta. María de Cumbraos 

que datan do século XIII ou Sta. Mariña de Albixoi e a Capela de Bruma que datan do século 

XVI. 

 

A tipoloxía arquitectónica repítese en case todas elas, sendo constantes unha serie de 

elementos tales como a planta rectangular na que se inscriben unha capela maior situada na 
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cabeceira – de planta cadrada ou rectangular - e unha nave que se separa da ábsida por 

medio dun arco triunfal. Case tódolos exemplos posúen unha sancristía pegada a un dos 

muros do presbítero, que pode ter acceso dende o interior e dende o exterior. Constitúen 

excepción as igrexas de San Cristovo de Mesía e a do Divino Salvador de Xanceda, con 

plantas de cruz grega e latina respectivamente, se ben ámbalas dúas presentan sancristía 

pegada ó presbiterio. Outras características comúns son as estruturas de madeira como 

cuberta ou incluso de formigón, como é o caso de San Lourenzo de Olas, a presenza de coro 

elevado de madeira ós pés e o emprego de uros lucidos deixando a cantería á vista na fachada 

e nas esquinas de marcos e dos vans. 

 

Na parte frontal, moi similar en todas elas, concéntrase a práctica totalidade da decoración, 

que adoita ter unha composición simétrica co característico sistema pentagonal, rematado na 

parte superior por unha cornixa a dúas augas, que se ve truncada pola espadana que a coroa. 

Esta sitúase nun eixo central imaxinario xunto coa porta, xeralmente rectangular a excepción 

da de Santiago de Bascoi, formada por un arco de medio punto de grandes doelas, e un 

pequeno oco. A fornela que alberga ó santo que dá nome á igrexa non aparece en ningún dos 

exemplos barrocos analizados no concello. No referente ós campanarios, a tipoloxía xeral é a 

espadana composta por un ou dous corpos, que é o lugar no que se concentra a decoración 

composta principalmente por pináculos. 

 

Pola súa relevancia histórica é preciso cita-la capela do Hospital de Bruma vinculada ó Camiño 

Inglés, que segue a tipoloxía citada, aínda que impregnada de rusticidade e hoxe en día 

lixeiramente transformada por remodelacións recentes. Como elemento singular, sinala-la 

presenza dun rosetón pétreo dunha soa peza na capela de San Antonio que non aparece en 

ningún exemplo da zona. 

 

Arquitectura civil: 

Dentro da arquitectura civil do concello cabe destacar o Pazo de Recelle, construído no S XVII, 

e o Pazo de Lago, construído no S. XVIII, na parroquia de Castro. 

Non menos importantes son a Casa Grande de Xanceda, de estilo barroco e que orixinalmente 

tiña un torreón e unha pequena capela advocada á Virxe do Rosario e A Casa do Coronel, 

dedicada hoxe a turismo rural. 
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Como último elemento a destacar, e non por iso menos importante sino todo o contrario, temos 

o Castelo de Mesía. A torre-fortaleza está situada no lugar de A Proba, parroquia de San 

Cristovo de Mesía. No que hoxe son ruínas, estivo no pasado ubicada a cabeza da xurisdición 

de Mesía que abarcaba 45 parroquias, incluídas as dos concellos limítrofes. Dita xurisdición 

estivo exercida desde o século XV polo bispo de Santiago. 

A torre-fortaleza de Mesía era un punto estratéxico de carácter militar que significaba o control 

e o dominio territorial dunha ampla zona xeográfica. Esta fortaleza comeza a edificarse a finais 

do século XIII ou principios do XIV. 
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Camiño de Santiago: 

Pola súa situación estratéxica, Ferrol e A Coruña son os puntos de partida das dúas 

alternativas do Camiño Inglés. O primeiro itinerario marítimo coñecido, escrito entre 1154 e 

1159 polo monxe islandés Nicolás Bergsson, describe a viaxe dende Islandia até Dinamarca, e 

a pé até Roma. Esta ruta marítima seguírona os islandeses e escandinavos que peregrinaron a 

Santiago. 

 

Durante o S. XIV e o primeiro terzo do XV, os británicos empregaron o barco para viren a 

Santiago. A súa presenza está abondo probada coas pezas de cerámica e numismática 

inglesas da época achadas nas escavacións da catedral compostelá. 

 

 

3.9.- TRANSPORTES E COMUNICACIÓNS. 

 

A distribución do asentamento de núcleos, predominantemente espallados, fai que as vías de 

comunicación xoguen un papel primordial no desenvolvemento socioeconómico da bisbarra. 

Unha adecuada rede viaria é factor decisivo no aforro de tempo para o transporte de bens e 

persoas, contribúe á elevación do nivel de vida e fomenta as relacións humanas entre as 

aldeas. 

 

A estructura viaria do concello de Mesía atópase formada por unha Autoestrada do Estado, 

AP-9 e unha estrada da Rede de Interese Xeral (RIXE), a N-634, dúas estradas autonómicas, 

dúas provinciais e un número importante de locais, pertencentes ó concello. 

 

A N-634, principal comunicación do concello co veciño municipio de Frades e Curtis, atravesa o 

termo municipal polo extremo sueste e sirve de principal vía de comunicación ás parroquias, 

polo contrario, menos poboadas, Lanzá e Castro. 

 

A partir da N-634, na zona da Lanzá, parte a AC-524, que atravesa o concello en dirección 

oeste. En Xanceda enlaza coa AC-223 que discorre polas parroquias de Mesía e Visantoña, 

cara o noroeste ata a AP-9. 
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O resto da rede, provincial e municipal complementa esta rede principal, podéndose concluír 

que no concello de Mesía non existen parroquias cunha comunicación viaria deficiente. 

 

Extraído do inventario de estradas da Deputación obtéñense os seguintes dados: 

Código Long. ayunt. Plataforma Calzada Tipo firme 

CP-1004 6,00 6,00 m 5,00 m Tratamento Superficial 

CP-4701 5,60 6,00 m 7,00 m Tratamento Superficial 
 

O resto das estradas son de titularidade municipal e teñen anchos, firmes e estados de 

conservación dispares, non pudendo estabelecerse criterios de prioridade dalgunha delas. 

 

3.10.- VIVENDA. 

 

A tipoloxía dos asentamentos predominante no municipio é a aldea pechada, con caserío 

espallado, en moitos casos formando varios grupos de edificacións abondo distanciados entre 

si. A distribución das edificacións situase xeralmente entre os limites dos terreos de cultivo e o 

monte. 

 

A maioría dos lugares conta con agrupacións moi pequenas, de entre 10 e 25 edificacións de 

carácter netamente rural, na súa maioría de tipoloxía illada e en raras ocasións unidas en 

medianeiras en torno a un camiño. 

 

Esta tipoloxía de asentamento fica fielmente reflectida no relativamente alto número de aldeas 

existentes, cunha media de 13 entidades de poboación por parroquia, que se ve deformada se 

temos en conta as parroquias como Bruma que só teñen un núcleo. 

 

Nelas aparece, por último, un novo tipo de asentamento que, se ben polo momento non tivo 

aínda graves consecuencias, podería supor no futuro un grave problema urbanístico, como xa 

o supuxo en outras áreas: a localización de casas-vivendas illadas ao longo de calquera pista 

ou estrada, que viría a acabar coas actuais características de ocupación do territorio e ademais 

a dificultar a dotación das necesarias infraestruturas urbanísticas. 
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O Censo de vivendas do ano 2001 rexistra 1.250 vivendas familiares, das que 989 son 

vivendas principais, 178 son secundarias, 82 están baleiras. En total, o concello de Mesía 

conta con 1.268 edificios e 96 locais. 

 

4.- DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

4.1.- MARCO LEGAL PREVIO. 

 

O planeamento vixente na actualidade, previa a aprobación do presente Plan Xeral, son unhas 

Normas Subsidiarias Municipais aprobadas definitivamente en data de 26 de xuño de 1987. 

 

O documento presentado á Comisión Provincial de Urbanismo contiña, a grandes rasgos, as 

seguintes determinacións: 

 

• Núcleo urbano: 

-  Considérase núcleo urbano: o núcleo de Xanceda na parroquia de Xanceda. 

• Solo non urbanizable:. 

- Solo non urbanizable de núcleo rural. 

- Solo non urbanizable de protección. 

- Solo non urbanizable común. 

 

4.2.- BASES PARA O PLANEAMENTO. 

 

O termo municipal de Mesía, pola súa ubicación nunha zona de segunda periferia do termo 

municipal de Santiago de Compostela, a medio camiño entre este e A Coruña, é un municipio 

con poucas expectativas de crecemento, con pequenos despuntes no sector turístico rural e a 

industria de transformación de productos de orixe rural, favorecida esta polo benigno do clima e 

os valores naturais que se localizan neste concello. Do mesmo modo  
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Deberá ser prioritario no planeamento de Mesía o redimensionamento dos núcleos tanto 

urbanos como rurais e a clasificación de solos que poidan absorber os crecementos incipientes 

xurdidos pola puxanza das industrias vinculadas ao rural na periferia destes, así como as 

iniciativas que no terreo do turismo rural xa se están a producir. 

Do mesmo modo procurarase dar solución as industrias do rural tales como telleiras, fábricas 

de mobles, etc. 

 

Por tanto no medio rural, deberase establecer por un lado, o marco que posibilite o 

mantemento e mellora do medio físico natural en que se enclava, de indubidable valor, e por 

outro, potenciar un desenvolvemento cualitativo do mesmo que ten que primar sobre o 

cuantitativo. Así, débese tratar con especial sensibilidade todas as áreas que presentan un 

notorio interese medioambiental ou bioecolóxico, xunto co tratamento que debe darse aos 

núcleos rurais, conforme á Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 

de Galicia. 

 

Así, preténdese que o novo Plan Xeral resulte flexible e áxil, permitindo a súa adaptación ás 

circunstancias mutantes e ás veces imprevisibles da sociedade, e sente as bases urbanísticas 

do Mesía do século XXI. 

 

Este marco conceptual, e o sistema de xestión urbanística contido na lexislación vixente no 

material, comprenden e definen o documento, cuxos criterios seguirá a formulación do Plan. 

 

5.- DESCRICIÓN DO PLANEAMENTO 

 

5.1.- FUNCIÓN DO PLANEAMENTO. 

 

O planeamento xeral que se debe considerar á hora de abordar o Plan Xeral de Mesía, é a 

adecuación das medras actuais ao marco da nova lexislación do solo, sen pretender polo tanto 

modificacións, se non encauzar as tendencias de medra que se detectan. 

 

Con este planeamento se levará a cabo a clasificación do solo e a delimitación dos núcleos de 

poboación, tanto rurais como urbanos. 
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Ademais disto, se partirá como base do planeamento vixente, tentando non modificar aquelas 

zonas que xa adquiriran o estatus de solo urbano ou de núcleo e aumentándoo onde o 

desenvolvemento urbanístico prevexa maiores medras. Deberase procurar manter unha 

localización dos usos de acordo coa realidade actual, de forma que se dean unha grande 

multiplicidade de usos dentro do mesmo solo, tentando non planear segregacións en contra da 

utilización real do solo, sempre que se manteña unha calidade medioambiental suficiente, pola 

compatibilidade de usos superpostos. 

 

5.2.- MARCO NORMATIVO. 

 

Durante o período transcorrido desde a entrada en vigor das Normas Subsidiarias Municipais 

de Planeamento de Mesía, o 26 de xuño de 1987, xurdiu unha importante normativa tanto 

estatal como autonómica, que incide nos aspectos territoriais e urbanísticos da actividade 

municipal, que sen pretender ser presentada con carácter exhaustivo e a que se enumera a 

seguir: 

• Lei nº 8 de 30 de Outubro de 1995 de Patrimonio Cultural de Galicia. 

• Lei nº 10 de 10 de marzo de 1995 de Ordenación do Territorio de Galicia. 

• Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina 

Urbanística de Galicia. 

• Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de Ordenación Urbanística e Protección do 

Medio Rural de Galicia. 

• Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía está vinculado xerarquicamente, en todo caso, 

á lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso, (de entre a que destaca por ser 

obxecto do presente documento a lexislación medioambiental de aplicación), ás directrices de 

ordenación do territorio así como ós demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995 de 

ordenación do territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á lei 9/2002 modificada 

pola lei 15/2004 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 
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5.3.- ALCANCE E CONTIDO 

 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mesía constará dos seguintes contidos : 

 

a) MEMORIA, que define os obxectivos xerais, as conclusións da información 

urbanística, a xustificación do modelo territorial elixido e describe as 

características e previsións de futuro que establece o Plan. 

b) ESTUDIO DO MEDIO RURAL que serve de base para o establecemento das 

medidas tendentes á conservación e mellora das súas posibilidades 

intrínsecas. 

c) MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL no que a través das fichas 

analízase a estructura de cada núcleo rural do concello e as súas 

peculiaridades a nivel de topografía, parcelario, edificacións, usos, etc. 

d) PLANOS DE INFORMACIÓN, que reflicten o estado actual do territorio, as 

características xeográficas e usos do medio natural, as infraestructuras e 

servicios existentes e o estado e situación da edificación. 

e) PLANOS XERAIS DE ORDENACIÓN, onde se definen os elementos 

fundamentais da estructura xeral e orgánica do territorio, a clasificación e 

cualificación de usos globais do solo, os sistemas xerais e as grandes 

infraestruturas de servicios de urbanización. 

f) PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA, que reflicten a división do territorio, 

definen a cualificación específica dos usos pormenorizados, establecen o 

réxime normativo concreto do solo e fixan as aliñacións do solo finalista. 

g) NORMAS URBANÍSTICAS, que definen as condicións xerais e particulares de 

cada clase e categoría de solo e recollen o catálogo de protección. 

h) ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO, de acordo co 

establecido no artigo 60 da Lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004 

i) CATÁLOGO, dos elementos que hai que protexer ou recuperar 

 

5.3.1.- Criterios para o planeamento e análise das alternativas formuladas. 
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A redacción do Plan Xeral de Ordenación municipal do Concello de Mesía parte co propósito 

de adaptar a ordenación urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova política 

urbanística tendente a PERFECCIONAR O MODELO TERRITORIAL EXISTENTE mediante a 

introducción dos sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia 

posibilitou, evitando que o proceso urbanizador cree desequilibrios, e polo contrario, poida ser 

utilizado para mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servicios. 

 

Tendentes á consecución destes fins plantéxanse os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

 

A) Reestructuración funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do municipio. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana dos núcleos existentes, mellorando a súa 

funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B2) Manter as delimitacións derivadas das actuais Normas Subsidiarias 

municipais 

B3) Conservar a parroquia como institución básica de convivencia rural. 

B4) Ordenar os usos residenciais en consonancia coas actividades 

agropecuarias e forestais. 

B5) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico 

popular. 

B6) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

 

C) Conservación ambiental: 
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C1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados 

(acuíferos, cursos fluviais, masas forestais, paisaxes, etc.). 

C2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado estabelece  este obxectivo en 

relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C3) Conseguir para uso público, áreas de interese natural que pasen a 

constituír o sistema xeral de espacios libres do termo municipal. 

C4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou 

non en inventarios de espacios naturais. 

C5) Ordenar  as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos 

naturais e transformación de productos vinculados ao sector primario. 

 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

 

D1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a 

estabelecer nos solos intersticiais vacantes situados dentro da trama 

urbana. 

D2) Mellora das actuacións infraestructurais que supoñen unha recuperación 

da calidade de vida (saneamento, abastecemento, viario e rede xeral de 

comunicacións). 

 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do municipio, 

conservando cada unha das súas particularidades: 

E1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no 

municipio. 

E2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002 da construcción de vivendas suxeitas 

a algún réxime de protección. 

 

5.3.2.- Tipos de Medidas incluídas no planeamento. 
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O Plan Xeral de Ordenación de Mesía utiliza na súa metodoloxía de realización os métodos da 

planificación estratéxica empregando a secuencia : 

• Análise de datos 

• Participación 

• Diagnose operativa 

• Definición de Obxectivos 

• Establecemento de Accións 

• Clasificación do solo 

• Formulación de Proxectos urbanos 

• Establecemento de estrutura de gobernabilidade 

• Corrección de proposta 

 

Esta secuencia plantexada se define continua polo que o Plan pretende ser un documento 

dinámico e aberto. 

 

O documento incluirá as medidas preventivas, conxunturais, estratéxicas, operativas e 

organizativas que garantan a adecuación medioambiental do Plan e a corrección dos posibles 

impactos que o Plan poida xerar. 

 

5.3.3.- Aproximación os efectos previsibles. 

 

O Plan promoverá e regulará a preservación, ordenación e posta en valor dos elementos 

medioambientais de valor evitando a colonización indiscriminada do territorio que en ausencia 

de Plan podería producirse así como os impactos puntuais indesexados sobre o territorio. 

 

Para facelo clasificará como Solo Rústico de Especial Protección en calquera das súas 

categorías aqueles terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros forestais, ambientais, 

científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a 

protección do dominio público ou doutra índole deban estar sometidos a algún réxime especial 

de protección incompatible coa súa transformación urbanística. 
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Mención especial no caso do concello de Mesía merece o contorno dos ríos, as cotas elevadas 

das serras, as masas forestais autóctonas e o L.I.C. Río Tambre. 

 

5.4.- PLANS E DIRECTRICES SECTORIAIS RELACIONADAS. 

 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía estará vencellado xerarquicamente, segundo 

o xa sinalado en parágrafos anteriores á lexislación sectorial de aplicación vixente en cada 

caso, ás Directrices de Ordenación do territorio, así como ós demais instrumentos establecidos 

pola Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á 

lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 

de Galicia. 

 

Pola súa incidencia no eido medioambiental e de sinalar a especial importancia que terán para 

o P.X.O.M. os Proxectos Sectoriais de Parques Eólicos, así como os Plans de Ordenación dos 

Recursos Naturais, que se puideran plantexar. 

 

A Lei de Conservación da Natureza 9/2001 inclúe como compoñentes da "Rede Galega de 

Espazos Protexidos" 9 categorías: Reserva Natural, Parque Nacional, Parque Natural, 

Monumento Natural, Humidal protexido, Paisaxe protexida, Zona de especial protección dous 

valores naturais, Espazo natural de interese local e Espazo privado de interese natural. 

 

Segundo o artigo 14 de dita lei, entenderase por humidal protexido as extensións de marismas, 

pantanos, turbeiras ou superficies cubertas de auga, sexan estas de réxime natural ou artificial, 

permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídas 

as extensións de auga mariña cuxa profundidade en marea baixa non exceda de seis metros, 

que á vez cumpran unha función de importancia internacional, nacional ou autonómica na 

conservación dous recursos naturais, e que sexan declaradas como tais. 

 

Poderán comprender zonas ribeiregas, costeiras ou adxacentes, así como as illas ou 

extensións mariñas de profundidade superior aos seis metros en marea baixa cando estas se 

atopen dentro do humidal. 
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De igual maneira nos humedais protexidos poderá limitarse os aproveitamentos dos recursos 

naturais, prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que xustificasen a súa 

declaración. 

 

Por outra parte, e de forma xenérica, a Consellería de Medio Ambiente realizou o inventario 

dos humedais con un protocolo homologado co inventario nacional, de maneira que se podan 

sinergizar os esforzos realizados por ambas administracións. A participación no COP8, o 

Convenio dos membros Ramsar é unha expresión mais da disposición da administración de 

Galicia cara os medios húmidos. 

 

A liña emprendida xa deu os seus primeiros froitos na conservación e valoración dos 

humedais, ecosistemas ricos e fráxiles, fontes de vida e de cultura. A política do futuro seguirá 

os mesmos pasos para non perder o patrimonio que recebemos e recupera-lo na medida dos 

posible, para cedelo ás xeracións vindeiras. 

 

A valoración social dos humedais experimentou nas últimas décadas un vertixinoso troco. Os 

humedais pasaron de ser áreas improdutivas e insáns, manifestamente mellorables, a 

constituír elementos chante na conservación da biodiversidade e do uso sostible do 

territorio.Dentro do concello atopámonos co humidal de Ponte de Ledesma, cuxos datos reflicte 

a táboa adxunta: 

 

Cód. IHG Nome do humidal Superficie 
(ha) 

UTM X UTM Y 
huso 29T (m) huso 29T (m) 

1110023 O Maruzo 0,25 566104 4770817 

1110077 Salgueiro 3,83 564093 4767341 

1110078 As Capelas 6,46 565157 4768259 

 

 

A grande riqueza e diversidade dos compoñentes bióticos e abióticos dos humedais fan que se 

atopen entre o ecosistemas mais complexos e productivos do planeta. Posúen unha grande 

variedade de biotopos e hábitats intermedios entre os ambientes terrestre e acuático, e xogan, 

polo tanto , un importante papel na conservación da biodiversidade e no desenvolvemento 

económico. 
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As paisaxes protexidas son espazos que, polos seus valores singulares, estéticos e culturais 

ou ben pola relación harmoniosa entre o home e o medio natural, sexan merecedores dunha 

protección especial. O réxime de protección das paisaxes protexidos estará dirixida  á 

conservación das relacións e procesos, tanto naturais como socioeconómicos, que contribuíron 

á súa formación e fan posible a súa pervivencia. 

 

De igual maneira o termo municipal de Mesía atópase afectado pola delimitación do Lugar de 

Interese Comunitario (L.I.C.) denominado Río Tambre, e recollido na proposta de delimitación 

das Rede Natura 2000 da Consellería de Medio Ambiente. 

 

Segundo os datos acadados na mencionada Consellería, as características deste espazo son 

as seguintes: 

• Superficie: 583 Ha.  

• Altitude media: 261 m.  

• Rexión bioclimática: Atlántica.  

• Concellos: Tordoia, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso, Frades,  Santiago de Compostela 

e O Pino. 

• Data: 2001  

 

A cunca deste río é unha das maiores de Galicia, cunha extensión de 1530 km2, un 

índice de alongamento e súa relación ancho-lonxitude é de 1/2 ,2 resultando moi 

desimétrica pola amplitude dos afluentes, os ríos  Barcala, Dubra e Lengüelle.  

Tamén recolle augas dos ríos Batán, Cabalar, Maruzo, Samo, Ponte, Paradela, Sionlla 

e Muiño, lembrando que o Tambre se forma de varios regatos que nacen na serra do 

Bocelo, coma o Caxide e Rodelo, que forman a lagoa de Sobrado, donde queda 

formalizado o canal do río.  

Morfolóxicamente na parte alta da cunca do Tambre predominan os gneis glandulares 

de biotita e batolito de granito biotítico entre os que se instala unha brecha de 

anfibolitas. Tras un dominio quistoso pásese á zona dos granitos de dúas  micas e de 

granodioritas. 

 

Hábitats 
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• Bosques de ribeira con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 

incanae e Salicion albae) 

• Bosques de carballos galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus 

pyrenaica 

• Uceiras oromediterráneas endémicas con toxos 

• Uceiras secas europeas. 

• Toxais húmidos atlánticos de zonas tépedas de Erica ciliaris e Erica tetralix 

• Cursos de auga entre montañas con Ranunculion fluitantis e Callitricho-

Batrachion 

• Lagoas naturais eutróficos con Magnopotamion ou Hidrocharition-vexetación 

tipo. 

 

Flora 

• Sphagnum pylaesii 

• Narciso (Narcissus cyclamineus) 

 

Fauna 

• Cotovía pequena (Lullula arborea) 

• Martiño peixeiro (Alcedo athis ) 

• Lavanco real (Anas  platyirhinchos) 

• Azor (Accipiter gentilis) 

• Gabián (Accipiter nisus) 

• Moucho común (Athene noctua) 

• Reiseñor da auga (Cettia cetti) 

• Morcego grande de ferradura (Rhinolophus ferrum-equinun) 

• Morcego pequeno de ferradura (Rhinolophus hipposideros) 

• Lontra (Lutra lutra) 

• Salamántiga galega (Chioglossa lusitanica) 
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• Lagarto das silvas ( Lacerta schereiberi) 

• Libélula(Macromia splendis) 

• Vacaloura (Lucanus cervus) 

 

 

Polo Decreto 72/2004, de 2 de abril, da Consellería de Medio Ambiente declárase Zona de 

Especial Protección dos Valores Naturais. Non obstante, ratificando o Decreto da Consellería, 

existe unha decisión da comisión das Comunidades Europeas, de 7 de decembro de 2004, 

pola que se aproba, de conformidade coa Directiva 92/43/CEE do Consello, a lista de lugares 

de importancia comunitaria (LIC) da rexión bioxeográfica atlántica, estando incluído o Río 

Tambre, co código ES1110016, o mesmo que lle asignou a consellería 

 

6.- DESCRICIÓN DOS PROCESOS QUE SE SEGUIRÁN PARA A ELABORACIÓN 

DO P.X.O.M. 

 

Os obxectivos a desenvolver partirán dos seguintes criterios de ordenación: 

 

1. Recoller a medra do núcleo urbano a partir do planeamento existente, fixándoo e 

aumentándoo naqueles puntos en que a realidade construtiva adiantou as expectativas 

das Normas Subsidiarias. 

2. Facilitar a renovación do interior dos núcleos rurais e a construcción de novas 

residencias na periferia inmediata destes, co obxectivo de limitar unha posible 

dispersión ou afloramento de novos núcleos en lugares distintos dos tradicionais coas 

conseguintes consecuencias negativas a nivel económico e medioambiental. 

3. Localizar, de acordo coa vixente lexislación do solo, as áreas con aptitude para 

incorporar ao desenvolvemento urbanístico en todas aquelas zonas que contan con 

conexións ao soporte que supón o sistema xeral viario e que non conten con 

condicionantes que aconsellen a súa protección. 

4. Protexer grande cantidade de solo forestal, agropecuario, de espacios naturais, de 

costas e de augas para manter a riqueza económica e medioambiental do municipio. 
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Calquera iniciativa que parta do planeamento pasa polo recoñecemento espacial desta 

realidade, delimitando convenientemente as zonas destinadas a un e a outro aproveitamento 

co fin de o protexer e fomenta-lo, mellorando así as capacidades económicas e produtivas da 

zona. 

 

Recoñécense ademais os valores ambientais do termo municipal, neste caso centradas nos 

cauces fluviais e nas veigas do Tambre que se valoran en función da súa importancia 

medioambiental, para que a posible edificación e urbanización non destrúa este potencial. O 

recoñecemento e unha axustada delimitación do Espazo Natural do Río Tambre considérase 

un dos obxectivos fundamentais deste planeamento. 

 

Con todo isto para a elaboración do P.X.O.M. de Mesía se levará a cabo o seguinte 

procedemento: 

 

A contratación dos traballos de redacción do PXOM propiamente ditos foi realizada en marzo 

de 2008, comezando nesta data a redacción do documento en si. 

 

O presente documento de inicio remitirase á Consellería de Medio Ambiente para que esta, 

logo da preceptiva exposición e consultas, elabore o documento de referencia. 

 

Paralelamente irase redactando o Documento do PXOM para recabar o informe da CPTOPT 

previo á aprobación inicial. 

 

Este documento de aprobación inicial, co contido que se expresou nos parágrafos anteriores, 

incorporará ademais a Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA), redactado a  partir do 

documento de referencia elaborado pola Consellería de Medio Ambiente. 

 

A documentación así elaborada, inmediatamente antes da súa aprobación inicial, se lle remite 

á consellería competente en materia de ordenación do territorio para o seu informe. 
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Unha vez obtido este o Concello procederá a súa aprobación inicial e seguidamente será 

sometido ó prazo de Información Pública indicado no documento de referencia. 

Simultaneamente e durante o mesmo prazo daráselles audiencia ós concellos limítrofes. 

 

Ao mesmo tempo da Información Pública o Concello deberá solicitar das administracións 

competentes os informes sectoriais que resulten necesarios, que deberán ser emitidos no 

prazo dun mes. Os informes sectoriais a recabar no concello de Mesía, en base ás diferentes 

afeccións, serán os seguintes: 

 

- Subdirección Xeral de Estradas, da Dirección Xeral de Obras Públicas. 

- Deputación Provincial da Coruña. 

- Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia, Dirección General de 

Carreteras, Ministerio de Fomento. 

- Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente. 

- Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e Deporte. 

 

Os servizos técnicos municipais emitiran informe respecto da conformidade do plan coa 

lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación proposta. 

 

 

Con carácter previo á aprobación provisional o órgano promotor elaborará un documento de 

síntese do resultado da avaliación ambiental estratéxica que conterá o resultado das consultas,  

os criterios de integración do resultado das consultas no PXOM e unha proposta de memoria 

ambiental o cal remitirá á Consellería de Medio Ambiente para a elaboración da Memoria 

Ambiental. 
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Cumpridos os trámites sinalados, o pleno do concello procederá á aprobación provisional do 

Plan, e remitirá o expediente completo ó órgano autonómico competente para a súa 

aprobación definitiva. 

 

 

Santiago de Compostela 20 de novembro de 2008 

 

 

 

Isidro López Yáñez 

Arquitecto do P.X.O.M. de Mesía 
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ANEXO: PLANOS 


