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1.- Introdución. 
O concello de Mesía carece dun planeamento municipal e vén rexéndose por Normas 

Subsidiarias Provinciais, aprobadas definitivamente o 26 de xuño de 1987. 

O concello de Mesía ten iniciado os traballos para a elaboración dun Plan xeral de 

ordenación municipal (PXOM). Nese senso, con data 20 de xaneiro de 2 009 e número 

de rexistro 882, recíbese na Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

comunicación de inicio do procedemento de elaboración do PXOM, xunto cun 

documento inicial no que se recollen de xeito resumido os principais obxectivos e 

características do concello e do futuro PXOM. 

Para promover un desenvolvemento sustentable, conseguir un elevado nivel de 

protección do medio ambiente e contribuír á integración dos aspectos ambientais na 

preparación e aprobación do planeamento, este someteranse a unha Avaliación 

ambiental estratéxica conforme ao establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a 

avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, a 

desenvolver seguindo o procedemento integrado de Avaliación ambiental estratéxica de 

instrumentos de planeamento urbanístico previsto no artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de 

maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia. 

Estudado o Documento de inicio e tras realizar consultas coas Administracións públicas 

afectadas e o público interesado, elaborouse o presente Documento de referencia (DR) 
para este Plan promovido polo concello de Mesía baseado no Documento marco de 
referencia1 aprobado por unanimidade do Consello Galego de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible (COGAMADS) o 19 de xaneiro de 2007. 

 

                                                 
1 Pode consultar o Documento Marco de Referencia en http://medioambiente.xunta.es/aea/pdf/MarcoReferenciaPXOM.pdf 
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2.- Metodoloxía para a Avaliación ambiental estratéxica 
do Plan. 
Explicación dos pasos a seguir, a partires da recepción do presente DR, na redacción e aprobación do 
planeamento que integre variables e criterios para a sustentabilidade 
 

Coa entrada en vigor o 17 de maio de 2007 da Lei  6/2007, do 11 de maio, de medidas 

urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de 

Avaliación ambiental estratéxica dos plans e programas intégrase co procedemento de 

aprobación do planeamento urbanístico. 

Tralas consultas realizadas ao COGAMADS e a participación do público en xeral acerca 

das variables ambientais que poden ser afectadas e os criterios de sustentabilidade 

aplicables a este Plan (detalle das consultas en anexo) elabórase o presente Documento 

de referencia que guiará ao órgano promotor no proceso de Avaliación ambiental 

estratéxica do mesmo. 

O documento que se presenta ten por obxecto garantir a integración dos criterios de 

sustentabilidade ambiental na toma de decisións do planeamento. Para isto, 

determinaranse as variables e criterios de sustentabilidade que serán a base para a 

análise das alternativas propostas e a avaliación dos efectos da que finalmente sexa 

seleccionada. 

O estudo das posibles alternativas mediante a súa confrontación cos criterios 

establecidos para as variables ambientais, así como a selección da alternativa que 

finalmente se consolide como proposta definitiva de planeamento, plasmarase nun 

Informe de sustentabilidade ambiental (ISA), cuxa amplitude e nivel de detalle se 

determina neste mesmo Documento de referencia. 

Estas variables e criterios serán obxectivados nunha serie de indicadores que 

facilitarán, por unha parte, a análise da sustentabilidade das propostas ate chegar á 

alternativa seleccionada, así como a identificación e seguimento dos seus posibles 

efectos. 

O plan aprobado inicialmente, incluíndo as alternativas refugadas e as súas 

avaliacións, será sometido ao proceso de participación e consultas de acordo co 

establecido neste mesmo documento de referencia. O resultado de dito proceso 

recollerase nun informe sobre a participación e as consultas no que se describa o 
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procedemento seguido e se xustifique cómo se toman en consideración as observacións 

e alegacións realizadas, así como os informes sectoriais recibidos. 

Realizadas as consultas e con carácter previo á aprobación provisional, remitiranse ao 

órgano ambiental o documento do Plan para aprobación provisional, do que forma parte 

o Informe de Sustentabilidade; o informe sobre a participación e as consultas; e unha 

proposta de Memoria ambiental. 

Con esta información, o órgano ambiental redactará nun prazo de 3 meses dende a súa 

recepción, a Memoria ambiental, a través da cal validará o procedemento de Avaliación 

ambiental estratéxica, podendo establecer condicionantes que serán vinculantes para o 

planeamento e deberán quedar recollidos no documento que se aprobe 

provisionalmente. 

Unha vez aprobado o plan definitivamente, o órgano promotor cumprirá os requirimentos 

de publicidade establecidos no artigo 14 da lei 9/2006, poñéndoo a disposición do 

órgano ambiental, das Administracións públicas consultadas e do público afectado, xunto 

coa documentación especificada no mesmo artigo. 

Finalmente, o órgano promotor realizará un seguimento dos efectos na sustentabilidade 

da aplicación ou execución do plan, no que o órgano ambiental poderá participar. 
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Pasos a seguir no procedemento de AAE recibido o Documento de referencia 

Fase Obxectivos Accións Plásmase en... Organismo 
responsable 

Análise da alternativa cero e 
proposta de outras 
alternativas 

Elaboración da proposta 
preliminar de planeamento 

Integración dos criterios de 
sustentabilidade 

Análise de 
alternativas e 
determinación de 
efectos na 
sustentabilidade 

Estudar as alternativas 
viables e confrontalas 
coas variables e 
criterios de 
sustentabilidade 
establecidos 

Selección da alternativa 

Informe de 
sustentabilidade ambiental 
(ISA) 

órgano 
promotor 

Aprobación inicial do PXOM 

Realizar as consultas 
establecidas no documento 
de referencia 

Facilitar a participación do 
público interesado 

Publicidade e posta a 
disposición do público e 
realizar as consultas do 
planeamento e do ISA  nas 
modalidades establecidas 
neste documento 

Participación e 
consultas* 

Fomentar a 
transparencia e a 
participación cidadá 

Considerar os resultados do 
proceso de participación e 
consultas 

Resposta ás alegacións e 
elaboración do informe de 
participación e consultas 

órgano 
promotor 

Analizar o proceso de AAE, 
o ISA e a súa calidade 

Avaliar o resultado das 
consultas e como se 
tomaron en consideración 

Validación do 
procedemento pola 
DXDS 

Valorar a integración 
dos criterios de 
sustentabilidade na 
proposta de 
planeamento Analizar os efectos na 

sustentabilidade da 
aplicación do Plan 

Memoria ambiental DXDS 

Proposta definitiva 
do planeamento 

Integrar os resultados 
da AAE 

Redactar a proposta 
definitiva do planeamento 
tomando en consideración o 
ISA, as alegacións 
formuladas nas consultas e 
os condicionantes na 
memoria ambiental 

Proposta definitiva do 
planeamento (documento 
para Aprobación 
provisional) 

órgano 
promotor 

Aprobación provisional do PXOM 

Aprobación definitiva do PXOM 

Publicidade 

Seguimento 

                                                 
* No caso de que as alegacións ou comentarios recibidos no período de consultas impliquen modificacións significativas da versión preliminar do planeamento, 
deberase estudar os efectos da nova proposta na sustentabilidade e someter o novo documento a outro período de participación e consultas. 
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3.- Descrición do concello, obxectivos e motivación 
para a elaboración dun novo PXOM 
O concello de Mesía está situado no sector centro-oriental da provincia da Coruña. 

Limita cos concellos de Abegondo, Cesuras, Curtis, Vilasantar, Boimorto, Frades, Ordes 

e Carral. O límite do concello presenta unha singularidade derivada de posuír un enclave 

entre os concellos de Ordes, Carral e Abegondo. O enclave correspóndese ca parroquia 

de Bruma. 

O municipio ten unha extensión de 106.62km2 o que supón un tamaño superior á media 

da provincia (84.57km2) e a media de Galicia (93.88Km2).  

Este territorio presenta unha singularidade litolóxica xa que se atopa no sector de xistos 

da serie de Ordes. Este tipo de materiais no territorio galego, derivan nunha serie de 

formas de erosión onde o terreo ondúlase sobre unha superficie chairega. A acción dos 

ríos existentes no sector acentúan as formas e como resultado os cursos afondan sobre 

estes materiais, isto tradúcese en altitudes que oscilan entre os 308m no río Samo e os 

546m do monte Picoi. 

Outro dos elementos configuradores do relevo é a tectónica. Neste sector a presenza de 

fracturas no substrato con dirección noroeste – sueste determinan a dirección dos ríos e 

polo tanto a disposición dos espazos encaixados. A rede hidrográfica do concello 

pertence ás cuncas do Tambre e do Mero. A parte setentrional do concello verte as súas 

augas á cunca do Mero e a parte central e meridional á do Tambre. A disposición desta 

rede presenta diversidade de estruturas. Por un lado no sector central do concello a rede 

disponse en dirección leste – oeste (río Samo) e no sector sur a disposición é norte – 

sur. Outra das características da rede hidrográfica de Mesía é a súa densidade, e o 

reducido tamaño dos cursos. O réxime hídrico é o típico dos espazos oceánicos do 

hemisferio norte. Presenta un máximo invernal e un mínimo estival (en ningún momento 

a canle seca). Tamén presenta dúas estacións de caudais elevados no outono e na 

primavera. 

Asociada a esta rede fluvial e á súa acción sobre os materiais, atópanse diversos 

espazos onde a acumulación de materiais durante a era terciaria e cuaternaria deu lugar 
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a sectores de litoloxía aluvial, arxilosa e tamén a terrazas. Na actualidade estes materiais 

son obxecto de explotación industrial para a produción de materiais para a construción. 

O clima deste territorio está influído pola presenza da dorsal galega ó leste, que actúa 

como barreira contra as masas de aire húmidas, e que produce unha acumulación das 

precipitacións en todo o concello (barlovento). Deste xeito Mesía caracterízase polas 

abundantes precipitacións (1200 e os 1600mm ó ano) e as temperaturas anuais suaves 

(12 e os 14ºC) cunha oscilación térmica anual moderada (12.5-14.5ºC), que varían 

conforme se aproxima ós espazos de montaña. As precipitacións presentan unha 

distribución ó longo do ano cun máximo no Outono, seguida do Inverno. Xa cunha menor 

acumulación sitúase a primavera e por último o verán. Todos estes elementos 

atmosféricos, caracterizan un clima de tipo moi húmido - fresco, segundo se indica na 

clasificación ombrotérmica do Atlas Climático de Galicia. 

No tocante ós espazos con valores naturais de conservación, destacar a presenza no 

sector occidental do termo municipal do espazo natural do Lugar de Interese Comunitario 

(LIC) do Río Tambre (Es1110016). Amais disto tamén hai que mencionar a existencia 

dun Espazo de Interese Natural do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa denominado Curso 

Alto do Mendo, Fervenza do Mendo no concello con Curtis limitando co de Mesía. Xunto 

con estas figuras hai que indicar a existencia doutros elementos naturais que non 

aparecen recollidos baixo ningunha figura de protección pero que merecen ser citados, 

como as teselas do Inventario Nacional de Hábitats (algunhas de carácter prioritario con 

breixos húmidos atlánticos e fragas aluviais ). Outro tipo de espazos de interese natural 

son os humidais2 existentes no concello. Neste senso mencionar os de O Maruzo, As 

Capelas e Salgueiro. 

A parte de todo este patrimonio natural existente no concello, tamén hai que resaltar a 

existencia dun importante patrimonio cultural, abandeirado pola presenza dunha vía de 

comunicación secular que comunicou Galicia co resto de Europa como foi o ramal Inglés 

do Camiño de Santiago, que discorre pola parroquia (enclave) de Bruma. As distintas 

variantes do Camiño de Santiago foron declaradas no 1987 Itinerario Cultural Europeo e 

no 1993 Patrimonio da Humanidade. 

Grazas á posición estratéxica de cruce de rutas comerciais entre os portos da costa 

ártabra e as vilas do interior de Galicia no concello de Mesía quedaron elementos 

                                                 
2 Inventario de Humidais de Galicia. 
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arquitectónicos singulares. Un exemplo deste aporte cultural é o Castelo de Mesía, que 

foi declarado Ben de Interese Cultural. 

No que respecta ás características sociais e demográficas, o concello reúne 3033 

habitantes3, distribuídos en 12 parroquias. O espazo que reúne á meirande parte da 

poboación é a entidade de A Igrexa, na parroquia de Visantoña (10.6%), a seguinte 

entidade en volume poboacional é A Igrexa na parroquia de Mesía (9.4%). O resto de 

núcleos apenas destaca pola seu tamaño. A característica principal da poboación do 

concello é o escaso dinamismo demográfico, producíndose unha perda do 11% de 

poboación dende o Censo de 2000 ata o Padrón do 2008 debido ó reducido número de 

nacementos e ó maior número de decesos, o que fai que o crecemento vexetativo se 

sitúe en valores negativos (-47 habitantes no 2008 o que supón unha perda do 1.5%). 

Outro dato significativo, é a elevada idade media4 da poboación, 49.4 anos, que 

evidencia o envellecemento da poboación. 

Táboa 1: Evolución da poboación de dereito do concello de Mesía (Fonte:INE) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
3489 3483 3409 3356 3304 3240 3216 3174 3102 3080 3033 

O sistema de asentamentos no sector rural da provincia da Coruña xera estruturas de 

tamaño reducido e pouco compactas. No caso de Mesía, amais, os asentamentos 

presentan unha elevada dispersión das edificacións o que repercute no predominio de 

estruturas de asentamento en diseminado. A localización dos mesmos é a carón dos 

eixes de comunicación para unha maior accesibilidade. Outro dos elementos de 

atracción de poboación son as actividades empresariais existentes, que xeran ó seu 

redor asentamentos de certo porte, tal e como acontece no núcleo da Igrexa na 

parroquia de Visantoña e da Igrexa na parroquia de Xanceda. No reconto de entidades 

de poboación do nomenclátor do 2007 houbo 8 entidades sen habitantes o que ven a 

apoiar o referido á regresión poboacional. 

A tipoloxía de vivendas máis común é a de tipo unifamiliar, sendo as vivendas colectivas, 

un elemento testemuñal. Outra das características das vivendas do concello é que a 

maioría son principais e se atopan nun estado bo, correspondendo pouco máis do 

14.24% ás secundarias, e un 6.56% están baleiras. O 8.32% de vivendas presentan un 

                                                 
3 Padrón do 2008 
4 Web IGE (2007) 
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estado de conservación malo, isto reflicte o incipiente despoboamento que está a sufrir o 

concello. 

Táboa 2: Censo de vivendas (INE. Censos de poboación e vivendas 2001) 

Censo de Vivendas Total 
Familiares  1250
   principais  989
   secundarias  178
   baleiras  82
   outro tipo  1
Edificios  1268
Locais  96

A poboación activa do concello está desempeñando a súa labor cotián principalmente no 

sector agrícola (44.4%), seguido do sector servizos (21.8%) e como sector testemuñal o 

industrial (4.1%). A orientación económica do sector agrogandeiro fundaméntase na 

produción leiteira tal e como se aprecia nos datos da cabana gandeira (6.555 vacas5 de 

muxidura o 85.4% das vacas existentes no concello) e na distribución da superficie 

agraria útil (42.97% pastos6). Parte da produción leiteira está asociada á industria 

queixeira para a elaboración da denominación de orixe Arzúa - Ulloa7. 

Unha das actividades máis relevantes no concello é a desenvolvida polo sector 

secundario, en concreto as asociadas á explotación das arxilas (produción de tella e 

cerámica). A localización das mesmas está asociado á existencia dos depósitos de tipo 

fluvial, producíndose unha concentración destas empresas na parroquia de Mesía e na 

de Lanzá (Cerámicas Verea S.A.). Neste último caso hai que salientar o feito da 

proximidade das instalacións da empresa así como da zona de extracción/acumulación ó 

LIC Río Tambre, estando no punto máis próximo a uns 80m. 

Froito da interacción entre o home e o medio natural, resulta a paisaxe do concello de 

Mesía. A existencia da litoloxía de materiais relativamente brandos, e unha superficie de 

aplanamento sobre a que se asentan estes materiais, favoreceu unha ocupación integra 

do territorio. As suaves pendentes, a benignidade climática favoreceron un tipo de 

actividade económica fundamentada no aproveitamento da terra. Debido a isto o 

                                                 
5Web IGE. 2007 
6 Ficha municipal. Caja España. 2008 
7 Consellería de Medio Rural. 
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territorio de Mesía presenta unha homoxeneidade de usos onde os espazos de cultivos 

de forraxes é o predominante. Estes cultivos están asentados sobre unha estrutura de 

explotacións altamente compartimentada o que se reflexa no mosaico de texturas do 

espazo agrícola. Só a carón dos ríos e nos espazos máis elevados se interrompen as 

formacións agrarias pola presenza de formacións forestais. 

O sistema de comunicacións do concello presenta unhas características típicas dos 

espazos rurais. Por un lado, unha importante rede de tipo local que da servizo ás 

actividades agrícolas, e por outro a rede de tipo autonómica ou estatal. Por riba da rede 

de tipo local, destaca a N-634 que enlaza a A-54 (Labacolla) ca N-VI. Polo concello 

tamén discorre a AC-524 que comunica o concello de Ordes ca N-634 e por último a AC-

223 que comunica a AC-524 ca AC-542 (Mesón do Vento). Como feito salientable, 

comentar que polo concello discorre a AP-9 pero o acceso á mesma máis próximo está 

no concello de Ordes a 14km da capital municipal de Mesía. Para ter acceso a modos de 

transporte non viarios deberán desprazarse a Santiago (30km) para o transporte aéreo e 

o ferroviario. 

Os fluxos de movementos utilizando estes sistemas de comunicacións están dirixidos en 

primeiro lugar cara A Coruña e en segundo lugar, por proximidade cara Santiago. 

Ademais das infraestruturas de comunicacións, o concello conta con infraestruturas 

destinadas á distribución de enerxía eléctrica, como son as diversas liñas de alta tensión. 

En relación ca distribución enerxética está a xeración da mesma e neste senso sobre o 

concello aséntanse dous parques eólicos, o chamado Mesía e o Ordenes, dos que se 

descoñece o seu estatus (en funcionamento ou estudo). 

Para a xestión dos residuos sólidos urbanos, Mesía está adscrito ó programa Bolsa 

Negra de SOGAMA. No concernente á recollida selectiva de residuos, na EIEL indícase 

a existencia de diversos colectores destinados á recollida de vidro. Cabe salientar a 

adscrición ó programa de recollida de plásticos agrícolas para a súa reciclaxe, que 

promove a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, así como tamén 

se atopa adscrito ó programa de xestión de produtos fitosanitarios, contando con dous 

centros homologados para elo. 

Para a recollida e xestión doutro tipo de residuos o punto limpo máis próximo áchase nos 

concellos veciños de Curtis, Abegondo e Ordes, sendo este último o único que acepta os 

refugallos doutros concellos. 
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En canto ás infraestruturas de abastecemento de auga, o concello non dispón de ETAP. 

O subministro de auga desenvolvese a través de xestión veciñal realizando captacións 

que cobren a demanda. Tampouco existe unha rede de condución de auga aínda que si 

está proxectada a creación dunha que dará servizo ós núcleos máis importantes do 

concello. Respecto ao saneamento, non existen ningunha EDAR en funcionamento, se 

ven no Plan de Saneamento de Galicia existen varias propostas para dotar deste servizo 

ó concello. 

As dotacións e equipamentos das que dispón o concello compóñense de catro centros 

de ensino. Os niveis educativos ofertados van dende o ensino infantil e primario, ate o 

ensino secundario. Tamén dispón de equipamentos sanitarios compostos por dous 

centros de saúde que dispoñen de atención médica xeral, pediatría e matrona. Outra 

equipación complementaria do concello atende a necesidades máis lúdicas e os 

elementos máis destacables que a compoñen son: diversos campos de fútbol, tres 

pavillóns polideportivos, dúas piscinas, pistas de tenis e unha sala de reunións. 

Estes equipamentos cobren unha demanda básica da poboación tendo, que desprazarse 

a Santiago, ou a capital provincial para acceder ós servizos máis especializados. 

Debido a diversos factores como son a xeoloxía, o clima e as infraestruturas existentes, 

o concello de Mesía presenta unha serie de riscos. Nun primeiro lugar, a existencia de 

depósitos de tipo fluvial, formados por materiais areosos e arxilosos (non consolidados). 

En segundo lugar a relación espacial entre os depósitos e o sistema de faias tectónicas, 

estando estes últimos asentados sobre as faias que atravesan o concello. O 

asentamento de calquera actividade ou infraestrutura sobre estes espazos supón un 

serio risco para a súa estabilidade, se a estes elementos se lle engaden ás abundantes 

precipitacións o risco intensifícase ante unha posible licuefacción do substrato. Amais 

deste risco no concello estanse a desenvolver unha serie de actividades extractivas 

sobre estes espazos que supoñen un risco de contaminación para o entorno no que se 

levan a cabo. Hai que salientar o contexto no que se insiren estas explotacións. Na 

meirande parte dos casos as canteiras e os seus residuos están nas proximidades de 

ríos así como algunha delas sitúase a carón de núcleos de poboación (A Igrexa – 

Visantoña). 

Outro dos riscos que presenta o concello é o asociado ó elevado tránsito das vías de 

comunicación e o transporte de mercancías por vehículos pesados. A N-634 é unha vía 
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de frecuente uso por parte dos transportistas. O elevado tránsito da mesma, a 

diversidade de mercadorías transportadas e sectores da mesma cun trazado sinuoso e 

en costa, son elementos que incrementan o risco de accidentes. 

Xunto co anterior hai que indicar que o concello aparece no listado de zonas de alto risco 

de incendio da Consellería de Medio Rural. 

Dende o ano 2005 estase a levar a cabo unha iniciativa enmarcada nun programa 

Axenda 21 que engloba ós concellos da comarca de Ordes, do que forma parte Mesía. O 

obxectivo deste programa é o de dirixir á mancomunidade cara a sustentabilidade 

económica, social e medioambiental. Partindo dunha análise DAFO8 realizouse un 

estudio sobre os problemas existentes e realizouse unha proposta de actuación en 

diversas frontes, no benestar social, no desenvolvemento agrario, no abastecemento e 

saneamento, no desenvolvemento industrial sostible, na ordenación urbanística, na 

xestión de residuos e na recuperación e mantemento dos espazos naturais. 

Amais deste programa, tamén se está desenvolvendo unha iniciativa LEADER + 

denominada L+ESGAL, encamiñada á actuación en tres áreas de desenvolvemento: a 

transformación e comercialización agropecuaria; o sector téxtil; o turismo rural. A súa 

estratexia é a da dinamización dos sectores produtivos locais fomentando a inversión 

privada que permita a fixación da poboación no rural e o incremento do nivel de rendas e 

polo tanto da calidade de vida da poboación da comarca. 

A intención da posta en marcha da nova figura de xestión e ordenación urbanística 

fundaméntase nas necesidades que ten o concello dun novo modelo territorial que lle 

permita controlar e ordenar a actividade construtiva. Amais esta nova planificación 

atenderá a demanda de determinados tipos de solo, requiridos polas novas expectativas 

de crecemento económico. Tamén destaca como obxectivo de ordenación a regulación 

dos espazos urbanos. 

                                                 
8 D.A.F.O. son as siglas de estudos sobre determinados territorios que se centran en analizar as Debilidades, 
Ameazas, Fortalezas e Oportunidades dese espazo. 
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4.- Variables, criterios e nivel de detalle do estudo para 
a sustentabilidade do Plan. 
Variables sobre as que o planeamento urbanístico produce afeccións ou polas que se ve afectado. 
Criterios a aplicar sobre as variables orientadas cara unha planificación sustentable. 
Nivel de detalle co que se deben analizar as implicacións dos criterios establecidos para as variables. 

Variable Criterios Nivel de detalle 

Pa
is

ax
e 

Favorecer a integridade 
paisaxística 

• Realizar un estudo paisaxístico previo dende as dúas 
dimensións da paisaxe: a paisaxe total ou global (síntese dos 
procesos) e a paisaxe visual (estética). 

• Preservar, protexer e poñer en valor as compoñentes e 
elementos de interese paisaxístico. 

• Contribuír á recuperación de compoñentes ou elementos que 
favorezan á calidade paisaxística. 

• Adaptar as actuacións e estruturas que propoña o 
planeamento na paisaxe existente. 

Preservar a integridade 
funcional dos sistemas 
naturais 

• Identificar os espazos que estean baixo algunha figura de 
protección especial, así como a vexetación de ribeira, as 
masas de frondosas autóctonas, humidais ou calquera outro 
espazo que polo seu valor natural e ecolóxico requira algún 
tipo de protección. 

• Protexer os valores naturais susceptibles de ser 
preservados. 

• Establecer zonas de transición que sirvan de amortecemento 
ante posibles afeccións sobre os espazos máis vulnerables. 

• Contribuír á continuidade física e funcional dos sistemas 
naturais tanto dentro do ámbito como fóra del. 

N
at

ur
ez

a 

Xestionar a 
funcionalidade propia 
dos recursos naturais 

• Potenciar a relación humana coa natureza mediante a 
restauración e posta en valor dos diferentes elementos 
naturais, patrimoniais, culturais e identitarios e o fomento da 
súa utilización de xeito compatible coas súas propias 
características e as do entorno inmediato no que se insiren. 

• Garantir o acceso para o uso e disfrute dos espazos naturais 
acorde coas súas características. 

• Formular solucións para minimizar os posibles efectos dos 
lumes. 

• Pular pola repoboación con especies arbóreas autóctonas. 
• Establecer ou prever actuacións de rexeneración dos 

sectores afectados por actividades extractivas. 

Pa
tr

im
on

io
 

Preservar e valorizar os 
elementos patrimoniais 

• Identificar os elementos patrimoniais destacables. 
• Preservar os elementos patrimoniais identificados e formular 

solucións para o seu legado. 
• Promover a posta en valor dos enclaves de interese 

histórico, cultural, identitario, artístico, arquitectónico e 
arqueolóxico. 
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Variable Criterios Nivel de detalle 

Considerar a estrutura 
demográfica do ámbito e 
da área de influencia 

• Realizar unha previsión demográfica en función de aspectos 
cualitativos e cuantitativos que considere, ademais do 
número de habitantes actuais e futuros, un achegamento ás 
súas características. 

• Valorar as necesidades asistenciais, sociais, educativas, de 
ocio e calquera outra necesidade destacable en función das 
características da poboación actual e futura e considerar as 
posibilidades no ámbito de influencia. 

Prever un equilibrio entre 
a poboación e os 
recursos 

• Sopesar a dispoñibilidade actual e futura dos recursos ao 
realizar a estimación demográfica. 

Contribuír a un entorno 
saudable 

• Considerar a saúde dos habitantes á hora de clasificar o solo 
e emprazar as diferentes actividades. 

• Pular pola redución das situacións de risco de enfermidades 
a través dun entorno saudable. 

Garantir a non exclusión 

• Considerar a perspectiva dos colectivos vulnerables no 
deseño das alternativas de planeamento atendendo ás 
posibles discapacidades psíquicas ou físicas ou as 
limitacións socioeconómicas. 

• Garantir unha posibilidade de acceso equitativa e 
proporcionada aos servizos comunitarios para a poboación. 

• Garantir unha porcentaxe suficiente de vivendas baixo 
algunha figura de protección e favorecer o acceso á vivenda 
dos colectivos con máis dificultades. 

• Facilitar a acceso á formación e información dos diferentes 
colectivos que existan no concello. 

Favorecer a cohesión 
social 

• Pular polo aumento das posibilidades de relación entre os 
habitantes mediante a creación de espazos de encontro de 
calidade, ben comunicados e con diferentes tipoloxías en 
función das características da poboación. 

• Favorecer o acceso aos citados espazos, así como aos 
servizos comunitarios e á información sobre a existencia e 
funcionamento dos mesmos. 

• Contribuír á integración das e dos residentes das vivendas 
baixo algún tipo de protección a través da harmonización de 
ditas edificacións no ámbito. 

• Fomentar a preservación da memoria histórica do concello 
como reforzo da identidade social e colectiva. 

So
ci

ed
ad

e Fomentar a participación 
cidadá na toma de 
decisións no Concello 

• Favorecer a participación nos procesos de planificación 
urbanística e toma de decisións que máis afectan á 
cidadanía, contemplando a formación previa básica para 
unha mellor compresión da dinámica e finalidade dos 
procesos nos que participen. 
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Variable Criterios Nivel de detalle 

Ec
on

om
ía

 

Considerar a estrutura 
socioeconómica do 
ámbito e da área de 
influencia 

• Analizar as oportunidades económicas do concello e a súa 
área de influencia e realizar unha previsión das necesidades 
en función da estrutura económica actual e prevista. 

• Garantir unha dotación de equipamentos e infraestruturas 
axeitada ás necesidades económicas previstas. 

• Pular por unha maior eficiencia das actividades económicas 
e da súa localización minimizando as súas afeccións sobre o 
medio e os recursos 

Mellorar a calidade de 
vida e a habitabilidade 

• Favorecer un tecido urbano compacto ou consolidado, e á 
vez esponxado. 

• Contribuír a un deseño dos espazos libres e de interacción 
coa natureza, coa cultura e coas persoas que sexan 
accesibles e de calidade. 

• Contribuír a unha zonificación e localización de 
equipamentos que favorezan unha conexión eficiente cos 
principais destinos, minimizando as distancias e facilitando 
modos de transporte máis eficientes. 

• Favorecer unha paisaxe urbana de calidade integrando as 
novas actuacións no entorno no que se asentan. 

M
ed

io
 u

rb
an

o 

Promover solucións 
integrais que minimicen 
os custes ambientais 

• Estudar os custes ambientais, sociais e económicos das 
alternativas de urbanización e edificación (tipoloxía de 
edificación unifamiliar vs. tipoloxía colectiva). 

Mellorar a calidade de 
vida e a habitabilidade 

• Procurar a configuración de núcleos compactos que faciliten 
a prestación de servizos básicos. 

• Planificar accións positivas de mellora das condicións de vida 
do medio rural, favorecendo especialmente o acceso á 
información, á oferta educativa, asistencial, sociocultural e 
lúdica. 

• Establecer fórmulas para a redución ou eliminación de 
emprazamentos irregulares. 

M
ed

io
 ru

ra
l 

Pular por unha 
clasificación dos espazos 
en función da súa propia 
capacidade produtiva 

• Identificar os espazos de interese produtivo. 
• Contribuír a unha clasificación que favoreza a explotación 

produtiva acorde coas súas características 

Contribuír á creación dun 
entorno de traballo de 
calidade 

• Contribuír a un deseño dos espazos libres e de interacción 
coa natureza, coa cultura e coas persoas que sexan 
accesibles e de calidade. 

• Favorecer unha paisaxe urbana industrial de calidade 
integrando as novas actuacións no entorno no que se 
asentan. 

M
ed

io
 in

du
st

ria
l 

Optimizar a eficiencia 
das actividades 
económicas 

• Pular pola aplicación dos principios da ecoloxía industrial 
• Garantir unha dotación de equipamentos e infraestruturas 

axeitada ás necesidades industriais previstas. 
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Variable Criterios Nivel de detalle 

Reducir as necesidades 
de mobilidade 

• Realizar unha análise das necesidades de mobilidade e a 
súa correspondente estimación dos Gases de Efecto 
Invernadoiro (GEI) ocasionados polos desprazamentos. 

• Fomentar unha zonificación que favoreza a redución dos 
desprazamentos. 

M
ob

ili
da

de
 

Facilitar unha 
conectividade eficiente 
cara os principais 
destinos 

• Fomentar unha zonificación que aumente a accesibilidade 
efectiva aos servizos e equipamentos. 

• Situar os centros de servizos básicos e administrativos 
próximos á actividade da cidadanía. 

• Contribuír ao deseño dunha malla de mobilidade do concello 
eficiente, segundo as características do tráfico xerado. 

• Deseñar itinerarios axeitados ás necesidades de modos de 
desprazamento alternativos. 

• Favorecer a intermodalidade nos medios de transporte. 
• Mellorar a eficacia do transporte público terrestre 

considerando as súas necesidades de infraestruturas. 
• Favorecer a interconexión con outros concellos ou áreas de 

interese. 
• Facilitar o acceso ás zonas de valor paisaxístico, histórico-

cultural e patrimonial. 

Promover o aforro no 
consumo enerxético 

• Pular pola redución da demanda global enerxética do 
concello. 

• Considerar a implantación de infraestruturas e instalacións 
enerxéticas eficientes no consumo. 

• Fomentar a implantación de sistemas enerxéticos de baixo 
consumo, así como outras fórmulas de aforro enerxético nas 
instalacións e dependencias públicas. 

• Considerar o aforro enerxético no deseño da malla urbana e 
no deseño das solucións de edificación propostas, tomando 
como referencia as máis eficientes (tipoloxía de edificación 
unifamiliar vs. tipoloxía colectiva). 

En
er

xí
a 

Pular polo uso de 
recursos enerxéticos 
renovables. 

• Valorar a posibilidade da obtención de enerxía mediante 
recursos renovables. 

A
tm

os
fe

ra
 

Controlar as emisións 
contaminantes 

• Localizar as principais fontes de calquera tipo de 
contaminación atmosférica: fisicoquímica, acústica, luminosa 
ou electromagnética, e realizar unha aproximación ao seu 
comportamento e natureza. 

• Adoptar as determinacións que sexan precisas para a 
redución dos tipos de contaminación identificados dos 
posibles xerados polo planeamento. 

• Establecer solucións para minimizar os efectos sobre o 
medio dos tipos de contaminación identificados. 

• Establecer mecanismos e solucións para a redución das 
emisións de Gases de Efecto Invernadoiro (GEI). 
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Variable Criterios Nivel de detalle 

Garantir o funcionamento 
do ciclo hídrico en 
tódalas súas fases e 
procesos 

• Estudar a capacidade e calidade dos recursos hídricos para 
abastecemento e saneamento. 

• Estudar as afeccións existentes sobre as fases do ciclo 
hídrico. 

• Considerar a permeabilización das zonas antropizadas de 
xeito que se favoreza a dinámica propia do Ciclo Hídrico. 

• Xustificar calquera actuación nas zonas de policía nos cursos 
fluviais do concello. 

Garantir a viabilidade 
dos sistemas de 
abastecemento e 
saneamento en función 
das demandas 
estimadas a teito de 
planeamento 

• Estudar a utilización pública dos recursos hídricos 
(localización e sistemas de captación e retorno para o 
abastecemento e o saneamento). 

• Estimar a utilización privada dos recursos hídricos 
(localización e sistemas de captación e retorno para o 
abastecemento e o saneamento). 

• Considerar a utilización de recurso segundo as unidades de 
conca. 

• Calcular a capacidade do sistema de abastecemento previsto 
tendo en conta a variabilidade estacional da demanda e dos 
recursos hídricos e considerando tanto o volume de auga 
bruta como a capacidade das infraestruturas e instalacións 
da rede. 

• Deseñar un sistema de depuración suficientemente 
dimensionado para as augas residuais acorde ás 
características das mesmas e a súa orixe (urbano ou 
industrial). 

• Establecer determinacións para reducir os riscos de 
contaminación das fontes de abastecemento 

C
ic

lo
 h

íd
ric

o 

Promover o aforro no 
consumo dos recursos 
hídricos 

• Establecer determinacións que posibiliten a redución no 
consumo de auga no concello. 

• Pular pola eficiencia das infraestruturas e instalacións de 
abastecemento e saneamento. 

C
ic

lo
s 

de
 m

at
er

ia
is

 

Xestionar eficientemente 
os fluxos de materiais e 
residuos 

• Regular as actividades e procesos construtivos para 
minimizar o impacto do consumo dos materiais, e fomentar a 
reutilización e a reciclaxe. 

• Potenciar a reutilización, a reciclaxe e a valorización dos 
materiais. 

• Estimar a xeración de residuos segundo a súa tipoloxía. 
• Prever unha dotación adecuada de espazos para a recollida, 

o tratamento e a xestión de residuos. 
• Garantir o incremento da capacidade de recollida e 

tratamento dos RSU e de calquera outro tipo de residuos 
para a totalidade do concello. 
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Variable Criterios Nivel de detalle 

Axustar os usos ao 
entorno e aos obxectivos 
propios deste 
planeamento 

• Actualizar a análise do estado do recurso solo, no tocante á 
distribución dos seus usos, o seu estado de conservación e a 
súa capacidade portante de cara á edificación. 

• Considerar as previsións de calquera outro tipo planeamento 
ou proxecto con repercusións no territorio municipal e o seu 
ámbito de influencia. 

• Definir e delimitar as necesidades ás que se debe dar 
resposta coa clasificación do solo de modo coherente coa 
dinámica socioeconómica do concello. 

• Na zonificación do solo terase especial coidado cos sectores 
situados nas proximidades dos espazos protexidos, tanto 
naturais como patrimoniais, arqueolóxicos ou calquera outra 
protección ou espazo de especial valor. 

• Quedarán salvagardados os espazos susceptibles de se ver 
afectados por riscos naturais e socioeconómicos. 

• Establecer solucións que garantan o amortecemento das 
afeccións das actividades industriais no entorno das áreas 
residenciais e produtivas rurais. Entre elas poderían figurar o 
deseño de filtros verdes ou pantallas vexetais. 

• Evitar a fragmentación do territorio e a formación de barreiras 
que produzan ruptura na continuidade dos distintos usos 
previstos nos novos espazos urbanos, así como dos hábitats 
naturais. 

• Considerar os espazos con importante impacto visual en 
función das súas características. 

• Xustificar a idoneidade da clasificación do solo con respecto 
ás demais variables estudadas. 

Fomentaranse estruturas 
densas, compactas e 
complexas 

• Adecuar a clasificación a unha estratexia de ocupación do 
solo densa, compacta e complexa. 

• Priorizar os desenvolvementos urbanísticos sobre espazos 
antropizados, primando a compactidade. 

• Fomentar os desenvolvementos colindantes coas áreas 
urbanizadas. 

Considerar a mobilidade 
como variable 
fundamental na 
formulación das 
alternativas 

• Analizar as necesidades de mobilidade que requira o 
planeamento e ordenar en consecuencia, procurando 
minimizalas e aumentar a eficiencia dos modos de 
transporte. 

So
lo

 Pular por un 
desenvolvemento do 
concello ordenado e 
eficiente 

• Favorecer unha estratexia de actuación que considere os 
criterios de sustentabilidade establecidos como prioridade 
para o interese colectivo. 

Axustar o parque 
potencial de edificacións 
a teito de planeamento á 
dinámica do concello 

• Evitar os espazos que dende o punto de vista xeotécnico non 
sexan axeitados para a edificación. 

• Analizar os prazos e prioridades de execución dos novos 
desenvolvementos en busca dun equilibrio temporal entre 
urbanización e edificación. 

• Fomentar a consolidación e mellora das áreas edificadas. 
• Fomentar a harmonía das novas construcións coas xa 

existentes e co entorno no que estean emprazadas. 
• Priorizar a rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio 

residencial edificado. 
• Diversificar as tipoloxías residenciais e as opcións de acceso 

á vivenda. 

Ed
ifi

ca
ci

ón
s 

Minimizar as posibles 
afeccións das 
edificacións sobre o 
entorno 

• Minimizar os custes ambientais, sociais e económicos 
derivados da instauración de edificacións, tomando como 
referencia os mínimos correspondentes á  tipoloxía de 
edificación máis eficiente (tipoloxía de edificación unifamiliar 
vs. tipoloxía colectiva). 
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5.- Consideracións para a sustentabilidade do PXOM 
do concello de Mesía  
Achega de consideracións que particularizan o nivel de detalle co que se poden integrar algúns dos criterios 
sustentables en función das características propias do ámbito de planeamento e a súa área de influencia, 
facilitando así a orientación do plan cara a sustentabilidade. 
Estas consideracións, polo tanto, supoñen unha maior concreción do nivel de detalle dos criterios de 
sustentabilidade establecidos (de todos ou dalgúns) e non un incremento deles. 

O presente Documento de referencia ten por obxecto servir de axuda na integración de 

criterios de sustentabilidade nos procesos de toma de decisións que se produzan 

durante a elaboración do Plan. 

A continuación achéganse un conxunto de consideracións que pretenden facilitar o 

sometemento do Plan ao proceso de Avaliación ambiental estratéxica. Son 

consideracións que particularizan o nivel de detalle co que se poden integrar algúns dos 

criterios de sustentabilidade, en función das características propias da área de aplicación 

do planeamento e o seu ámbito de influencia, facilitando así a orientación do 

planeamento cara a sustentabilidade. 

Ao respecto do proceso de avaliación ambiental estratéxica 

O proceso de Avaliación ambiental estratéxica (AAE) permite valorar a coherencia na 

toma de decisións estratéxicas na elaboración de plans e programas, partindo da análise 

do entorno e a identificación das restricións dos sistemas susceptibles de ser afectados 

polo planeamento estratéxico (ambientais, sociais e económicos). 

A lóxica global do proceso de Avaliación ambiental estratéxica establecido pola 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, 

precisa dunha clara definición de obxectivos concretos e cuantificables tanto para o 

global do planeamento como para cada unha das variables estratéxicas da 

sustentabilidade. 

Para acadar os obxectivos inicialmente determinados, existen múltiples opcións que se 

poden plasmar en diferentes alternativas. Durante o propio proceso de elaboración do 

planeamento, as alternativas viables deberán ser valoradas en función da integración 

dos criterios de sustentabilidade establecidos neste Documento de referencia (DR) e da 

contribución da alternativa finalmente seleccionada aos obxectivos establecidos con 

anterioridade. 
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Entre as alternativas deberase incluír a alternativa 0, entendida como a previsible 

evolución do ámbito de influencia en ausencia de planeamento. Máis que por considerala 

unha alternativa viable, trátase de motivar a necesidade do planeamento ao respecto da 

propia dinámica tendencial no entorno. 

Dende a perspectiva da sustentabilidade non é posible satisfacer tódalas demandas en 

tódolos ámbitos, por isto as actuacións máis destacadas estratexicamente ou aquelas de 

máis controversia social, deberán ser xustificadas en clave de interese público 

presentando as razóns imperativas para este tipo de actuacións previstas. 

Calquera que sexa a alternativa seleccionada vai ter uns efectos sobre as variables da 

sustentabilidade (ambientais, económicas e sociais). Como ferramenta preventiva, a 

través da AAE, estes efectos deberán ser identificados e caracterizados para posibilitar, 

por un lado o control e polo outro que sobre eses efectos se establezan medidas 

preventivas, mitigadoras, correctoras, compensatorias… 

Uns obxectivos claramente definidos facilitarán o establecemento dun sistema de 

indicadores, que xunto cun axeitado mecanismo de medición e seguimento, contribuirán 

á prevención e control dos efectos sobre as variables da sustentabilidade no 

desenvolvemento da programación temporal do plan ou programa. 

Por propia definición, o planeamento estratéxico é unha opción de longo prazo. Esta 

duración, xunto coas características dos sistemas ambientais, sociais e económicos 

afectados, fan do planeamento estratéxico unha forma viva. Neste senso é fundamental 

a existencia dunha programación temporal que considere o control e seguimento dos 

efectos sobre as variables da sustentabilidade antes da execución das evolucións 

previstas no propio plan ou programa. 

Ao respecto das variables e criterios 

A continuación presentase unhas consideracións que, ademais de supoñer unha maior 

concreción do nivel de detalle das variables consideradas neste documento de 

referencia, pretenden facilitar o estudo dos efectos de tipo sinérxico ou acumulativo que 

se produzan entre ditas variables 
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O estudo da paisaxe require dun enfoque global, que pasa pola interpretación dos 

procesos de formación e das súas dinámicas, responsables da modelización do territorio. 

A paisaxe entendida coma unha realidade e coma unha percepción global do territorio, 

esixe dunha análise rigorosa dos aspectos visuais, definíndose as cuncas visuais de 

interese e/ou de amplitude visual, as áreas de interese paisaxístico así como aquelas de 

maior fraxilidade paisaxística para a súa divulgación ou posta en valor. O resultado 

destas análises deberase ter en consideración na formulación das propostas do modelo 

territorial para o concello. 

Do mesmo xeito, o paso previo para a preservación e conservación do medio físico – 

natural e dos espazos ou elementos con valores naturais e ecolóxicos, é a súa 

identificación e caracterización. Tal e como se describe no apartado 3 do presente 

documento, no concello de Mesía existe un espazo protexido en réxime xeral, Río 

Tambre (ZEPVN e LIC). Ademais deste espazo, existen referencias doutras normativas 

ou catálogos que deberán ser consideradas ou, cando menos comprobadas, para a 

preservación dalgún outro espazo de interese, tal e como é o caso dos diferentes 

hábitats prioritarios identificados na Directiva Hábitats e coma os distintos humidais do 

Inventario dos Humidais de Galicia. 

No punto 3 deste documento mencionase a existencia de actividades industriais nas 

proximidades do LIC Río Tambre e sobre teselas prioritarias do Inventario Nacional de 

Hábitats. Neste senso o PXOM deberá considerar solucións que garantan a mínima 

afección do espazo e que asegure a súa conservación e funcionalidade. Amais deberá 

contar ca conformidade do organismo competente con respecto ás medidas adoptadas. 

Asemade, deberase prestar especial atención á identificación doutros espazos con 

valores de interese local, incorporando e, no seu caso, ampliando os citados no antedito 

apartado; as diferentes formacións vexetais que salpican o territorio municipal, ou a 

existencia de enclaves xeomorfolóxicos, entre outros. 

No concello de Mesía existen dous parques eólicos instalados en distintos sectores. No 

caso do parque Mesía, está inserido no LIC do Río Tambre, e no caso do parque 

Ordenes, abrangue teselas prioritarias do Inventario Nacional de Hábitats (concello de 

Ordes). O planeamento deberá considerar os distintos efectos que teñen sobre o 

territorio, sobre o medio natural e adaptar a ordenación para a minimización dos 

mesmos. 
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Amais do patrimonio natural e paisaxístico, o planeamento debe formular solucións que 

velen pola protección do patrimonio cultural, arquitectónico e arqueolóxico, permitindo 

acrecentar o interese por estes elementos ou áreas, mediante a divulgación e a posta en 

valor dos mesmos. Por iso será obxecto dun exhaustivo inventario para a súa 

identificación. Así mesmo o plan deberá realizar unha análise dos posibles efectos sobre 

os elementos patrimoniais de interese tendo en conta os efectos sinérxicos das diversas 

actuacións.  

A rede hidrográfica do termo municipal componse de diversos regos e regatos que 

desaugan no Tambre e no Mero, que abastecen de auga potable ás entidades de 

poboación e drenan as terras do concello. Para garantir a conservación da integridade 

do ciclo hídrico deberanse protexer os recursos de auga do concello, a través dunha 

aproximación ó seu funcionamento segundo as unidades de cunca presentes, ó menos 

no referente á permeabilización do terreo (coeficientes de escorrenta), para que o 

sistema de drenaxe resultante tras as intervencións derivadas do plan poida ser 

equivalente ao drenaxe natural. Analizarase tamén a posibilidade de enchentes e 

planificarase o territorio evitando calquera risco deste tipo para a poboación. 

Polo que respecta ó abastecemento, deberanse de identificar as masas e puntos que 

abastecen á poboación e a dispoñibilidade do recurso para garantir o bo estado das 

augas e un abastecemento continuado ao longo do ano, respectando en calquera caso 

os caudais ecolóxicos. 

No referente ao saneamento das augas adoptaranse as solucións necesarias para cubrir 

este servizo, adaptándose ás características dos núcleos. Neste senso, poderíanse 

considerar alternativas de saneamento tales como, sistemas de infiltración no terreo ou o 

emprego de macrófitas, entre outros.  

O deseño dos sistemas de saneamentos para o sector ou sectores industriais previsibles 

deberán considerar as características especiais dos efluentes de tipoloxía industrial que 

se xeren, debendo establecer os sistemas e tratamentos necesarios para garantir a 

calidade das augas retornadas ao medio. 

No Documento de Inicio anunciase a intención da realización dunha regulación 

urbanística sobre os núcleos urbanos e rurais enfocada á eliminación de desequilibrios 

territoriais. Para a posta en marcha desta iniciativa deberanse promover aqueles 

sectores que se distribúan nas proximidades dos espazos xa edificados, co obxectivo de 
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manter a estrutura de núcleos compactos existente e cunha densidade edificativa 

adecuada ás condicións do contorno, tentando evitar a dispersión das edificacións por 

todo o espazo. Amais, deberase ocupar primeiro aqueles espazos xa acondicionados 

onde xa existen servizos e equipamentos e logo ir ocupando aqueles máis próximos e 

circundantes ós núcleos existentes, partindo do máis importante, cara os periféricos 

cunha menor dotación de infraestruturas Neste senso, a planificación residencial 

promoverá a urbanización en base a criterios de optimización dos diversos recursos, o 

acceso e a proximidade ós servizos, a pluralidade de actividades, etc. Amais disto 

apostarase por un espazo libre de ruídos e de emisións contaminantes. 

Amais pularase por favorecer a restauración daqueles edificios antigos e singulares, os 

edificios patrimoniais e os seus elementos, emblemas, etc., que contribúan a mellorar 

tanto a estética como a integración do núcleo urbano co seu contorno. Amais hai que 

lembrar que o 6.56% das vivendas familiares están baleiras (segundo o Censo do 2001), 

e o 8.32% están en estado malo ou ruinoso. Por todo isto aconséllase, por un lado a 

recuperación destas vivendas e por outro a ocupación das baleiras como alternativa á 

nova construción. 

Amais cómpre realizar unhas consideracións que deberán ser tidas en conta na toma de 

decisións referente ás alternativas de tipoloxía de vivenda para a implantación dos 

posibles desenvolvementos residenciais. A tipoloxía de edificación unifamiliar leva 

asociados per se uns custes ambientais e sociais elevados en relación coa tipoloxía 

colectiva. Trátase dun maior consumo de recursos por m2 habitable, especialmente solo, 

enerxía (ata un 30% máis que a edificación colectiva segundo a Estratexia Española de 

Medio Ambiente Urbano) e materiais de construción; e da contribución á creación de 

espazos monofuncionais que non favorecen as relacións sociais e levan ao aumento das 

necesidades de mobilidade. 

Estes custes ambientais e sociais da tipoloxía de vivenda unifamiliar, no caso de se 

constituír como solucións para os posibles desenvolvementos, deberán ser minimizados 

ou compensados pola proposta de planeamento, ao menos nos termos que seguen, e en 

consonancia coas restantes consideracións: 

• O consumo de recursos por m2 habitable de referencia será o correspondente ao 

da tipoloxía de vivenda colectiva, debendo contemplar en calquera outro caso, 
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medidas que o reduzan ou o compensen, especialmente para o consumo 

enerxético. 

• O deseño e planificación dos espazos libres nestes desenvolvementos velará 

porque estes sexan espazos de encontro de calidade (controlando as variables do 

entorno tal e como se fai para o entorno no deseño arquitectónico: confort térmico, 

ruído, contaminación atmosférica, seguridade, etc.) e accesibles que fomenten a 

cohesión social, tanto entre os seus futuros habitantes, como entre estes e os das 

entidades de poboación adxacentes. 

• A distribución de usos pulará pola mestura, facilitando a instalación daqueles 

compatibles e complementarios co residencial. 

• O sistema de mobilidade asociado aos posibles ámbitos de desenvolvemento 

residencial contemplará unha conexión eficiente cos principais destinos no seu 

ámbito de influencia, e entre eles, de maneira indispensable, cos servizos básicos. 

Esta conexión apoiarase no transporte público e será complementada cos modos a 

pé e/ou en bicicleta. Para isto resulta fundamental considerar no planeamento o 

deseño das infraestruturas necesarias para estes modos de desprazamentos. 

Na actualidade a poboación do concello de máis de 65 anos supón o 29.64%, e os 

menores de 16 o 7.9%. Segundo evoluciona a poboación prevese un incremento da 

poboación envellecida. A planificación deberá considerar esta dinámica da poboación, 

así como as necesidades específicas dos distintos colectivos á hora da planificación e 

previsión das dotacións para a poboación. Entre ditas necesidades poderíanse citar os 

servizos xeriátricos, a adaptación das infraestruturas para as persoas de mobilidade 

reducida, un servizo in situ de atención médica, etc. 

O planeamento estudará as necesidades de desprazamento da poboación, prestando 

especial atención a aqueles segmentos altamente dependentes pola idade, propondo 

solucións de mobilidade eficientes tendentes a minimizar o consumo de recursos, de 

enerxía e da xeración de contaminación por viaxeiro/pasaxeiro. 

Entre as posibles alternativas de mobilidade eficientes para o concello, poderíanse 

contemplar diferentes experiencias apoiadas no transporte colectivo como son os taxis 

compartidos, os microbús, o transporte escolar, ou a posta en uso da rede existente de 

camiños rurais, os cales son óptimos non só para os vehículos de usos agropecuarios e 

forestais senón tamén para os desprazamentos noutros modos non necesariamente 

motorizados. Amais, estes camiños ou corredoiras proporcionan un medio idóneo para a 



 San Lázaro s/n 

 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Dirección Xeral de  
Desenvolvemento Sostible 

  

 

Documento de referencia para a AAE do PXOM do concello de Mesía páxina 25 de 36
 

posta en valor das áreas e elementos de destacado valor ecolóxico, paisaxístico, 

cultural, didáctico, etc. 

Asemade, á hora da localización e ordenación dos usos que se constitúen como focos 

xeradores de desprazamentos, como o uso industrial, resulta indispensable a 

consideración do tipo e volume dos desprazamentos e a súa distribución temporal para o 

establecemento dunha oferta de mobilidade acorde as súas características, que os 

integre no resto do sistema territorial e que contribúa a reducir os efectos negativos da 

xeración de desprazamentos.  

O Documento de Inicio amosa a intención do plan en promover e fomentar o uso 

industrial do concello. Así, coa finalidade de incrementar a produtividade das empresas 

que se implanten nos solos industriais de Mesía baixo criterios de sustentabilidade, como 

recomendación, poderíase considerar o polígono como un ecosistema industrial, 

constituíndose así nun sistema que aproveita as sinerxías das empresas que o integran 

para a optimización do seu funcionamento. Isto repercutiría directamente no incremento 

da súa competitividade e na minimización do consumo de recursos e da xeración de 

contaminación. Os espazos susceptibles de acoller estas actividades deberan contar cos 

equipamentos e servizos imprescindibles para o seu funcionamento. Do mesmo xeito 

deberá existir unha planificación na que se avalíe a posibilidade de satisfacción dunha 

nova demanda de auga, consumo eléctrico, solo, etc. fronte aos recursos dispoñibles na 

actualidade. 

No documento de inicio indícase a existencia de diversos espazos destinados ás 

actividades extractivas. Dado que todas as prácticas extractivas levan consigo o 

movemento de terra e outros materiais, así como a destrución de hábitats, emisións 

contaminantes (polución atmosférica e acústica), haberá que prestar especial atención 

ós posibles efectos (desprendementos, inestabilidade de abas, colapsos, subsidencias 

do solo, polución de augas, etc.) e a compatibilidade dos mesmos cas actividades 

existentes na actualidade (residencial, agrícola e Lugar de Importancia Comunitaria). 

Amais, na planificación deberá preverse a situación de peche das explotacións 

extractivas e a recuperación e restauración dos espazos aproveitados tentando acadar a 

situación de orixe antes do comezo da actividade extractiva dun xeito gradual. Para 

mitigar o conflito entre as emisións da actividade antrópica e o desenvolvemento da 
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actividade natural recoméndase a creación de espazos de transición/absorción das 

emisións gasosas e sonoras derivados da propia actividade. 

No tocante ó consumo e produción enerxética, fomentaranse todas aquelas actuacións 

encamiñadas a mellorar o servizo e as infraestruturas e a minimizar o consumo 

enerxético, estudando as posibilidades de xeración de enerxía a partires de fontes 

renovables segundo as características do concello. Amais no que respecta ás liñas de 

transporte eléctrico e de cara a novos desenvolvementos, no planeamento pularase pola 

creación de corredores e polo afastamento das liñas de alta tensión, procedendo ao seu 

soterramento cando sexa posible. Deste xeito, ademais da protección fronte aos posibles 

riscos asociados á contaminación electromagnética, a rotura das infraestruturas polo 

vento, a xeración de lumes, etc. mantense a funcionalidade das infraestruturas e a 

continuidade no servizo eléctrico municipal.  

Polo que respecta á recollida dos residuos, o plan deberá de pular por unha recollida 

eficaz e selectiva dos residuos sólidos urbanos (RSU), orientada a reducir, reutilizar e 

reciclar, dándolle prioridade á primeira fronte ás segundas. No caso da construción, para 

os desenvolvementos urbanísticos futuros poderíanse establecer determinacións que 

favorezan ou posibiliten a implementación de procesos de reutilización e reciclaxe de 

materiais de refugallo e o depósito de residuos non valorizables.  

O planeamento terá en conta a capacidade dos sistemas e infraestruturas dispoñibles e, 

no seu caso, as necesidades a implantar, de modo que se garanta a correcta xestión das 

diversas tipoloxías procurando ofrecer unha cobertura global ó concello, adaptada as 

súas características. 

Así, deberanse considerar as necesidades específicas de xestión dos diferentes tipos de 

residuos (agrarios, industriais, perigosos, inertes...), especialmente os agrarios, dado o 

carácter agrícola do concello, procurando evitar os vertidos contaminantes e os impactos 

no medio. 

No caso dos programas de recollida de plásticos agrícolas e de recollida de envases 

fitosanitarios, amais suporá realizar unha reserva adecuada de solo para o 

almacenamento temporal dos plásticos e envases. Neste senso resulta imprescindible 

garantir as condicións do espazo seleccionado de maneira que se eviten os vertidos 

contaminantes sobre o medio. 
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En relación aos usos produtivos, dada a importancia do sector agropecuario do concello, 

o planeamento deberá tratar de mellorar a eficiencia dos sistemas de explotación 

agrícolas e gandeiros, de maneira que se produza o menor impacto posible sobre o 

medio. Para iso as determinacións do plan, no referente ó solo rústico de protección 

agropecuaria, deberían facilitar a posta en marcha das recomendacións do Código 

Galego de Boas Prácticas Agrarias, aprobado segundo o disposto no Real Decreto 

261/96. Entre as súas determinacións resultan especialmente necesarias as 

correspondentes ás recomendacións sobre fertilizantes empregados e prevención da 

contaminación debido á escorrenta, dada a utilización dos estercos e xurros derivada da 

importancia que ten o sector gandeiro e agropecuario no concello.  

Estudaranse os distintos riscos ós que está exposto o concello, tanto naturais como 

tecnolóxicos e as súas sinerxías, facendo fincapé na prevención e estudando tanto 

solucións pasivas (localización de infraestruturas) como activas (plans de emerxencia). 

Neste senso cabe destacar o perigo que se deriva da litoloxía de determinados espazos 

e a interacción ca rede fluvial, favorecendo a inestabilidade do substrato, isto supón un 

risco para aquelas infraestruturas e edificacións asentadas sobre estes espazos. Amais 

prestarase atención á rede hidrográfica e a posibilidade de enchentes provocadas por 

episodios de abundantes precipitacións, e relacionado con isto prestarase atención a 

aquelas actividades próximas que poidan estar xerando situacións de risco de 

contaminación fluvial. 

O concello ten implementada unha Axenda 21 Local, o planeamento deberá integrar os 

resultados do seu Plan de Acción que lle sexan de aplicación, contemplando como 

medida para fomentar o proceso de participación pública do PXOM o emprego dos foros 

de participación da Axenda 21. A prol de favorecer a aceptación do proxecto e de evitar 

a conflitividade que poida xurdir dunha carencia informativa identificaranse aqueles 

aspectos que xeren maior preocupación na sociedade. Así mesmo resulta de gran 

importancia promover a sensibilización e participación no planeamento da poboación dos 

núcleos sitos no entorno do plan. 

Así mesmo e na procura dun uso e un consumo racional do solo, acorde ás necesidades 

reais actuais e futuras, o plan deberá de considerar na súa ordenación a potencialidade 

do recurso solo, a capacidade de acollida do territorio ou a aptitude para a asimilación de 

posibles transformacións, aplicando en todo caso o principio de cautela. Para conseguir 
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este obxectivo a planificación terá que facerse tendo en conta as posibilidades do propio 

territorio así como as opcións cas que contan os espazos veciños. 
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6.- Indicadores de sustentabilidade. 
Introdución de claves para o deseño e posta en marcha dun sistema de indicadores para o planeamento, tanto 
como ferramenta de análise do propio planeamento como para o establecemento do seu seguimento. 

Os indicadores deberán funcionar como ferramentas de medición da evolución do Plan, 

tendo en conta os desenvolvementos limítrofes e o seu encadre dentro do Concello, cara 

o cumprimento dos obxectivos xerais da proposta de planeamento e os específicos para 

cada variable da sustentabilidade. 

Os indicadores deben cumprir cunha serie de características básicas: 

 Deben estar relacionados cos obxectivos de maneira que presenten a 

evolución da aplicación do planeamento cara ás intencións declaradas. 

 Deben ser facilmente medibles e posibles de analizar en series temporais. 

Tamén deben permitir comparar o ámbito do Plan co Concello. 

 Deben reflectir a evolución temporal, de xeito que podan analizarse para previr 

ou corrixir tendencias negativas. 

 O seu número debe ser reducido, co obxectivo de ser facilmente comprensibles 

por tódolos axentes implicados. 

 Deben estar dispoñibles facilmente e non requirir de múltiples fontes de 

información para a súa obtención. 

O sistema de indicadores permitirá avaliar a sustentabilidade do planeamento mediante 

o seguimento da evolución do Plan cara o cumprimento dos obxectivos xerais propostos 

para o desenvolvemento do Plan e do concello, así como dos obxectivos específicos 

establecidos para cada unha das variables enumeradas no apartado 4 do presente 

documento: paisaxe, natureza, patrimonio, sociedade, economía, medio urbano, medio 

rural e medio industrial, mobilidade, enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclos de materiais, 

solo e edificacións. 

O Documento Marco aprobado por unanimidade do Consello Galego de Medio Ambiente 

e Desenvolvemento Sostible (COGAMADS) o 19 de xaneiro de 2007 incorpora unha 

serie de indicadores que poden servir como referencia para a elaboración do sistema de 

indicadores do Plan. Este documento pódese atopar na web 

(http://aae.medioambiente.xunta.es). 



 San Lázaro s/n 

 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
 E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE  

15781  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Dirección Xeral de  
Desenvolvemento Sostible 

  

 

Documento de referencia para a AAE do PXOM do concello de Mesía páxina 30 de 36
 

7.- Informe de sustentabilidade ambiental (ISA). 
Descrición da estrutura do documento no que se teñen que plasmar as conclusións dos estudos e valoracións 
solicitados neste DR. Inclusión de especificacións técnicas para a súa elaboración. 

A) Estrutura do ISA 

O ISA será o documento que recollerá a xustificación da alternativa que se consolide 

como proposta definitiva do Plan. Para elo, farase unha análise previa dos 

condicionantes, obxectivos e alternativas para o futuro desenvolvemento do concello, 

identificando e caracterizando os efectos sobre o medio da alternativa escollida e 

establecendo as medidas preventivas, correctoras e de seguimento destes efectos. 

A estrutura e os aspectos que deberán integrar este documento serán os seguintes, en 

coherencia e desenvolvendo o establecido no anexo I da Lei 9/2006, do 28 de abril: 

0. Determinación do ámbito de influencia 

Determinarase o ámbito de influencia do planeamento en función dos seus efectos 

previsibles. Este ámbito de influencia xeral considerarase a área de estudo e poderá 

variar segundo cada variable de sustentabilidade. 

1. Análise obxectiva do entorno. 

Realizarase unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e 

sociais da situación previa ao novo planeamento e que poden influír na súa intención. 

Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

a) Análise obxectiva da situación actual que se pretende abordar co desenvolvemento 

do Plan, sinalando os condicionantes ambientais, económicos e sociais desta 

situación de partida no seu ámbito de influencia. 

b) Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración 

ou revisión que poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia 

das principais medidas destes instrumentos. 

c) Identificación dos elementos estratéxicos do territorio en función das variables de 

sustentabilidade e caracterización da súa funcionalidade. 
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2. Definición de obxectivos. 

Estableceranse os obxectivos xerais do Plan e os específicos para manter ou potenciar a 

funcionalidade dos elementos estratéxicos identificados. 

Este apartado completarase cunha xustificación de cómo foron consideradas as 

variables de sustentabilidade na selección destes obxectivos. 

3. Análise das alternativas. 

Para acadar os obxectivos do planeamento poden existir múltiples opcións que se poden 

plasmar en diferentes alternativas. As alternativas máis viables deben ser definidas coa 

precisión necesaria para permitir á súa valoración e, ao menos tempo, deben ser o 

suficientemente sintéticas para facer operativo o proceso. 

Estas alternativas propostas serán valoradas en base á integración dos criterios de 

sustentabilidade establecidos neste Documento de referencia, facendo referencia 

ademais ás posibles dificultades (deficiencias técnicas ou falta de coñecementos e 

experiencia) á hora de recompilar a información requirida. 

Entre as alternativas viables deberase incluír a alternativa 0, entendida como a evolución 

do ámbito do Plan en ausencia de novo planeamento, máis que por considerala unha 

alternativa real, trátase de motivar a necesidade do planeamento. 

Finalmente, explicarase razoadamente a selección da alternativa proposta como 

planeamento. 

4. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. 

Identificaranse e analizaranse os posibles efectos estratéxicos da alternativa finalmente 

seleccionada sobre cada unha das variables de sustentabilidade establecidas neste 

documento. 

A análise consistirá nunha valoración global dos efectos, tanto positivos como negativos, 

sobre cada unha das variables de sustentabilidade. 
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5. Deseño de medidas. 

Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos efectos 

estratéxicos da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa 

para potencialos (no caso de que fosen positivos) ou para previlos, corrixilos ou 

compensalos (se fosen negativos). 

6. Establecemento do plan de seguimento. 

Considérase necesario establecer un plan de seguimento que permita coñecer a 

evolución das variables de sustentabilidade para, por una parte, controlar os efectos 

producidos sobre ditas variables, e, por outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos 

xerais e específicos para cada variable propostos para o novo planeamento. 

O plan de seguimento da sustentabilidade contará cun sistema de indicadores da 

evolución das variables enumeradas no apartado 4 do presente documento: paisaxe, 

natureza, patrimonio, sociedade, economía, medio urbano, medio rural e medio 

industrial, mobilidade, enerxía, atmosfera, ciclo hídrico, ciclos de materiais, solo e 

edificacións. 

Estableceranse, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que 

permitan determinar a necesidade de aplicar as medidas e mecanismos previstos para 

corrixir os efectos negativos producidos e identificar con prontitude outros efectos 

adversos non previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a 

producir unha consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou 

revisión. 

A proposta do plan de seguimento deberá considerar a participación do órgano 

ambiental no seguimento e establecer a periodicidade coa que se realizarán os informes, 

que serán de acceso público. 

7. Informe sobre a viabilidade económica. 

Incluirase un informe sobre a viabilidade económica da alternativa seleccionada e das 

medidas dirixidas a fomentar os efectos positivos e prever, minimizar ou paliar os efectos 

negativos e o establecemento do sistema de seguimento. 
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8. Análise da coherencia. 

Analizarase a coherencia, por un parte, entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 

establecidos para o Plan; e, por outra parte, entre estes obxectivos e a análise de partida 

que identificou os elementos estratéxicos do territorio. 

9. Resumo non técnico 

Finalmente incluirase un resumen non técnico da información solicitada nos apartados 

anteriores. 

 

B) Especificacións técnicas 

A documentación cartográfica relativa á información requirida neste documento de 

referencia presentarase en formato impreso e dixital e cun grao de detalle tal que 

posibilite avaliar o cumprimento dos criterios de sustentabilidade que contén dito 

documento. Así mesmo, no senso de facilitar o manexo desa información xeográfica por 

parte dos servizos técnicos desta Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, na 

páxina web http://aae.medioambiente.xunta.es/ inclúese unha guía con especificacións 

técnicas para dita información xeográfica. Concretamente establécense pautas respecto 

aos datos xeográficos e do sistema xeodésico de referencia, á resolución e 

xeneralización (escalas), aos formatos para os conxuntos de datos espaciais e aos 

metadatos. 

O cumprimento destas pautas establecidas na guía indicada considerarase 

imprescindible para que a documentación do Plan que se remita á presente Dirección 

Xeral se valore como completa. 
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8.- Definición das modalidades de información e 
consulta e identificación das Administracións 
Públicas afectadas e público interesado. 
Descrición do proceso e as modalidades de participación e consultas. 

O artigo 9.2 da Lei 9/2006 sinala que durante a determinación do alcance do ISA, o 

órgano ambiental deberá definir as modalidades de información e consulta, así como 

identificar ás Administracións Públicas afectadas e ó público interesado. 

Así pois, a fase de consultas sobre o documento de aprobación inicial do Plan, que 

incluirá o ISA, será realizada por parte do órgano promotor do Plan ás Administracións 

Públicas afectadas e ao público interesado que se citan a continuación: 

1. Administración Xeral do Estado: 

− Delegación do Goberno en Galicia. 

− Calquera outro ministerio cando o planeamento afecte a bens ou intereses da 

súa titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o esixa. 

2. Administración da Comunidade Autónoma de Galicia: 

− Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

o Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (acerca das emisións 

contaminantes, dos residuos e do ruído). 

o Dirección Xeral de Conservación da Natureza (acerca dos espazos 

protexidos e os espazos de interese natural ou paisaxístico). 

o Organismo Autónomo Augas de Galicia no tocante á protección dos 

recursos hídricos e á súa dispoñibilidade para os usos previstos polo 

planeamento e á viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento 

en función das demandas estimadas. 

− Consellería do Medio Rural: 

o Dirección Xeral de Montes (acerca da compatibilidade das determinacións 

do Plan coa inclusión do concello dunha Zona de Alto Risco de Incendio) 
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− Calquera outra Consellería cando a ordenación proposta afecte a bens ou 

intereses da súa titularidade ou cando a lexislación sectorial correspondente o 

esixa. 

3. Administración Local: 

− Deputación provincial de A Coruña 

− Concellos na área de influencia do ámbito do planeamento, incluíndo entre eles 

aos concellos limítrofes. 

Esta fase de consultas e a posta a disposición do público do documento aprobado 

inicialmente, do que forma parte integrante o Informe de sustentabilidade ambiental, 

farase durante un prazo de dous meses (apartado 5 do artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de 

maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia) 

para o seu exame e formulación de observacións. Será nominal para as Administracións 

públicas e ó publico interesado relacionado anteriormente e realizarase mediante 

inserción do correspondente anuncio no Diario Oficial de Galicia para calquera outra 

persoa física ou xurídica que puidese estar comprendida como público interesado, 

segundo a definición dada polo artigo 10.2 da Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación 

dos efectos de determinados planes e programas no medio ambiente. 

Informe sobre a participación e as consultas 

O órgano promotor responderá motivadamente ás observacións e alegacións que se 

formulen nas consultas e elaborará un documento de consultas no que se describa o 

procedemento seguido e se xustifique cómo se toman en consideración as observacións 

e alegacións realizadas. A este documento se anexará copia dos informes sectoriais 

emitidos. 
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Anexo 1. Organismos consultados e respostas 
recibidas 

O Documento de inicio someteuse a consultas a todos os compoñentes do Consello 

Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (ver artigo 3 do Decreto 

74/2006, de 30 de marzo) e ao mesmo tempo se inseriu na páxina web da Consellería 

de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que o público en xeral fixera 

comentarios que puideran axudar na redacción do presente documento de referencia 

acerca das variables ambientais que poden ser afectadas e os criterios de 

sustentabilidade aplicables a este Plan (http://aae.medioambiente.xunta.es). 

Recibiuse resposta de Augas de Galicia cuxas determinacións foron incluídas na 

elaboración do presente documento de referencia. 


