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1. Antecedentes 
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 

de Mesía. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de 

abril, o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así 

mesmo, a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información 

exhaustiva e fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Mesía, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os 

traballos para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en xaneiro do 

2009, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio 

contido se axusta ao especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

órgano ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en abril do 

2009, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Mesía”, tal como o 

prevé o artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de 

pautas adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade 

Ambiental (ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da 

citada Lei). 

1.1. O marco normativo 

Con data 30 a abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei 

Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, que supón a transposición da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. No ámbito de aplicación, explicítase que os plans que afecten 

á ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma. 

No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables 

efectos significativos sobre o medio ambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así 

como das alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a 

alternativa cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan. 

O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de 

especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a 

Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, logo de 

identificar e consultar ás Administracións públicas afectadas e ó público interesado. 

Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior 

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 

327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei 

de Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da 

documentación necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración 

do documento “Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”. 

Por último, coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos 

plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei. 

2. Descrición do Plan Xeral de Ordenación Municipal 

2.1 Descrición xeral do territorio do concello 

O concello de Mesía sitúase na chaira central da provincia da Coruña e forma parte da 

comarca de Ordes, ten unha superficie de 107,1 Km2 e unha poboación (Padrón do ano 2011) 

de 2.922 habitantes, repartidos entre doce parroquias: Albixoi, Bascoi, Boado, Cabrui, Castro, 

Cumbraos, Lanzá, Mesía, Olas, Visantoña e Xanceda, máis o enclave de Bruma, situado 

entre Ordes e Abegondo onde, en tempos, existía un hospital de peregrinos para os 

peregrinos do Camiño Inglés. 
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Xanceda. Casa do Concello 

Aproximadamente, o 74% de poboación vive en núcleos rurais, mentres que o 25,6% o fai en 

diseminado. A densidade de poboación é moi baixa: 27,3 hab/Km2, e isto, xunto co elevado 

número de entidades singulares de poboación1 (156) fai que a poboación estea moi dispersa 

polo territorio municipal como é, por outra parte, habitual no medio rural galego. 

                                                 
1 Nomenclator 2011 (INE) 

 

Non existe no concello un núcleo urbano propiamente dito, aínda que Xanceda, polo seu 

carácter de capital municipal e as súas funcións asociadas exerce como tal. 

 

O concello de Mesía sitúase na conca alta do río Tambre, e presenta un relevo de formas 

suaves e onduladas, constituído por antigas superficies de erosión, a unha altitude media de 

450 m. As maiores elevacións localízanse nos Montes da Tieira (500 m), ao nordeste do 

concello, no límite co concello de Curtis. Dende este punto, o relevo descende lixeiramente 

ata acadar unha altitude media de 400 m. Esta condición chá do terreo débese a que o 

substrato rochoso esta formado por materiais xistosos da serie de Ordes, facilmente 
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erosionables. Sobre estes materiais, a rede hidrográfica, bastante densa, formou amplos e 

abertos vales. Os principais ríos que percorren este territorio son o Tambre, que discorre polo 

sur do concello, e os afluentes que recibe pola dereita: Samo, Maruzo e Gaiteiro, ademais de 

outros moitos ríos e regatos de menor entidade. 

 
Lanzá. Paisaxe rural 

Dende o punto de vista da paisaxe, predominan os prados e pasteiros e as terras de cultivo, 

orientadas fundamentalmente á produción de forraxes, o que denota claramente a súa 

especialización gandeira. Moita menor presenza ten o uso forestal do solo, constituído 

basicamente por algúns bosques de repoboación e manchas de vexetación natural e de 

bosque autóctono. 

O clima da zona é claramente oceánico, caracterizado pola suavidade das temperaturas e 

chuvias abondosas, ademais de frecuentes néboas. 

2.2. Descrición do PXOM 

O Concello, na actualidade, dispón para a ordenación urbanística do seu territorio dunhas 

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

planeamento, hoxe xa desfasado, contiña, a grandes trazos, as seguintes determinacións: 

Núcleo urbano: considerábase como núcleo urbano a Xanceda; e como Solo non 

Urbanizable, considerábase o solo non urbanizable de núcleo rural, o solo non urbanizable de 

protección e o solo non urbanizable común. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía procura a ordenación integral do termo 

municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a redacción do planeamento: 

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

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

con poucas expectativas de crecemento demográfico, con pequenos despuntes no sector 

turístico rural e unha industria de transformación de produtos de orixe local, favorecida esta 

pola suavidade do clima e os valores naturais que se localizan neste concello. 

Do mesmo modo deberá ser prioritario no planeamento de Mesía o redimensionamento dos 

núcleos tanto o urbano como os 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. 

2.3. Relación do PXOM con outras lexislacións sectoriais 

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

A continuación, desenvólvese un listado da normativa e as actuacións previstas polos 

distintos organismos sectoriais: 

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 
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- Ámbito: estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

223 e AC-524. 

- Afeccións: 100 metros en autovías e 30 metros en estradas convencionais, medidos a 

partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito, a lexislación sectorial fixa as 

diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Demarcación de 

Carreteras del Estado en Galicia. 

- Lexislación sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-634 e 

AP-9. 

- Afeccións: 100 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación para 

autopistas, autovías e vías rápidas e 50 metros para o resto das estradas. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio. Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 

103/2003, do 24 de xaneiro. 

- Ámbito: augas continentais, leitos de correntes naturais, continuos ou discontinuos, 

leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en leitos públicos, acuíferos 

subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos 

hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos leitos están suxeitos, en toda a súa extensión lonxitudinal, a 

unha zona de servidume de 5 metros de anchura, para uso público e unha zona de 

policía de 100 metros de anchura, no que se condicionará o uso do solo e as 

actividades que nel se desenrolen. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente 

as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espacios 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de 

protección ambiental de Galicia. Espacios naturais e inventario de patrimonio das 

Normas Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 

de 16 de abril. 

- Ámbito: espacios naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede 

Natura 2000. 

- Afeccións: variables en función do espacio natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Turismo. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. Lei 

8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, do 22 

de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 14 de 

marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, 

cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 22 de abril 

de 1949 sobre protección de castelos españois. 

- Ámbito: elementos arquitectónicos e xacementos arqueolóxicos catalogados polas 

Normas Subsidiarias Provinciais, municipais ou incluídos nalgún dos inventarios da 

Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do elemento 

que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP-1004 

e CP-3204. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 
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- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Consellería de Medio Rural en materia de montes. 

- Lexislación sectorial: 

- Lei 43/2003 de 21 de novembro de montes, modificada pola Lei 10/2006 e pola Lei 

25/2009. 

- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia. 

- Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á 

prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á 

regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais. 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

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

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

Ordenación dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. Na actualidade non existen 

parques eólicos no territorio municipal de Mesía2. 

Outros programas e proxectos que están en vigor ou en proceso de aprobación: Axenda 21 

Local, Plan MOVE, PDR e Directrices de Ordenación do Territorio. 

 

3. Situación actual do medio socioeconómico 

3.1. Demografía 

Mesía é un concello eminentemente rural a pesar de estar situado en pleno Eixo Atlántico. 

Como concello rural, reproduce tódolos esquemas demográficos rexistrados no interior da 

Comunidade galega: perda sostida de poboación e acusado envellecemento da poboación. 

                                                 
2 Datos de Infoeólica e Inega (2011) 

evolución da poboación
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No ano 1970, Mesía contaba con máis de 5.000 habitantes, mentres que en 2011 tiña 2.922, 

o que significa unha diminución de case o 40% dos seus habitantes. Os factores que levan a 

esta situación son os mesmos en toda a rexión: éxodo rural. Os habitantes excedentes da 

capacidade de carga do territorio teñen que emigrar na procura de novas oportunidades de 

emprego en outras áreas máis atractivas, xa sexa na cabeceira comarcal, nas áreas urbanas 

galegas ou mesmo fora do país. Isto se confirma analizando a evolución demográfica dos 

concellos desta comarca: todos eles rexistran evolucións negativas agás o concello de Ordes, 

que recebe poboación do seu contorno rural, aínda que o seu propio crecemento vexetativo 

sexa tamén negativo. 

 

Na actualidade (datos do Padrón de Poboación do 2011), Mesía amosa un acusado 

envellecemento da poboación, cunha baixa porcentaxe (8,3%) de poboación menor de 16 

anos, un 60,7% de adultos (entre 16 e 64 anos) e un 31,0% de habitantes de máis de 65 

anos. Con estes datos obtense o índice de envellecemento (relación entre os menores de 16 
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anos e os maiores de 65), que é de 293,2. Isto significa que o reemprazo xeracional non está 

asegurado, xa que a poboación maior é máis numerosa que a poboación nova (a idade media 

no concello é de 50,4 anos). Outros indicadores suficientemente elocuentes por si mesmos 

son os seguintes: idade media á maternidade: 31,3 anos; número medio de fillos por muller: 1 

fillo; idade media do primeiro matrimonio: 33,9 os homes e 31,2 anos as mulleres. Este último 

dato é importante dende o punto de vista demográfico, porque unha tardía chegada ao 

matrimonio (falando en termos estatísticos) reduce o período fértil da muller. 

piráide de poboación (2010)
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Consecuente cos datos citados, a pirámide de poboación amosa unha forma de tonel 

irregular, con base e cumio estreitos e un gran volume de poboación adulta. 

parroquia 2000 2010 evol. (%)
ALBIXOI (SANTA MARIÑA) 199 162 -18,59
BASCOI (SANTIAGO) 218 179 -17,89
BOADO (SANTIAGO) 212 170 -19,81
BRUMA (SAN LOURENZO) 51 47 -7,84
CABRUI (SAN MARTIÑO) 228 199 -12,72
CASTRO (SAN SEBASTIÁN) 130 105 -19,23
CUMBRAOS (SANTA MARÍA) 258 241 -6,59
LANZÁ (SAN MAMEDE) 211 163 -22,75
MESÍA (SAN CRISTOVO) 516 434 -15,89
OLAS (SAN LOURENZO) 344 305 -11,34
VISANTOÑA (SAN MARTIÑO) 645 566 -12,25
XANCEDA (SAN SALVADOR) 397 347 -12,59
Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Explot. Estat. y nomenclátor

evolución da poboación parroquial (2000-2010)

 

Pola súa parte, o resto dos indicadores demográficos non  fan senón apoiar estas 

afirmacións: a taxa de natalidade é de 5,8 nacementos por cada mil habitantes, mentres que 

a taxa de mortalidade é de 15,6 ‰, o que resulta nun saldo vexetativo negativo (-34 hab. no 

2010). Neste caso, tamén o saldo migratorio (a diferenza entre os que chegan e os que 

marchan do concello) presenta unha tendencia negativa, o que indica que o concello non é 

capaz de reter poboación. Dende 1990 ata o 2010, só se rexistran dous anos con saldo 

migratorio positivo: 17 habitantes en 1998 e 2 en 2006. 
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Como se pode observar na seguinte gráfica e para o período de referencia, o saldo 

vexetativo, é dicir, a diferenza entre os nacementos e os falecementos, anda moi perto de 

cero ata 1985, data en que xa acada valores negativos, e en 2010 chega a -34 habitantes. 
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evolución do saldo vexetativo
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Particularmente ilustrativo do envellecemento da poboación en Mesía é o dato do índice de 

envellecemento (a relación entre os menores de 16 anos e os maiores de 65), que pasou de 

140,6 no ano 1998 a 293,2 en 2010. 

3.2. Actividade económica 

A economía do concello de Mesía baséase no sector primario, nomeadamente, nas 

actividades agropecuarias. Este sector ocupa ao 40,6% dos activos, porcentaxe moi elevado, 

aínda que os datos proceden do Censo de 2001, último dispoñible no INE e no IGE. Os 

factores naturais de Mesía (clima, relevo, solos, etc.) teñen propiciado unha clara 

especialización gandeira, que se traduce nun elevado número de explotacións de gando 

bovino. 

 
Explotación gandeira en Xanceda 

Estas explotacións veñen sufrindo unha evolución ou adaptación ao longo dos últimos anos 

de xeito que so sobreviven as mellor dotadas e dimensionadas, o que ten favorecido un 

proceso de modernización das explotacións restantes a través dunha serie de cambios, como 

a concentración parcelaria, mellora nas explotacións (novas razas de bovino, tanques de frío, 

salas de muxido, etc.), o que ten propiciado un aumento na rendibilidade das explotacións. 
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O sector industrial, que ocupa ao 33,7% (21,4 na industria e 12,3% na construción), tamén 

está relacionado co aproveitamento de recursos locais: a abundancia de materia prima para 

fabricar tellas fixo que xurdiran pequenas telleiras, das que hoxe só quedan dúas, Campo e 

Verea, unha de elas considerada como unha das máis modernas de Galicia, e que ten 

proxección incluso fora da comunidade. A construción ten pouca entidade, e o subsector está 

constituído por autónomos, con pouca importancia a nivel de emprego. 

 
Actividade extractiva en Visantoña (Fonte: Concello de Mesía) 

 

 

O sector terciario ocupa só ao 25,7% dos activos e reflicte a baixa actividade económica do 

concello. Está formado por pequenas tendas e establecementos de hostalería. O comercio é 

moi básico e responde só a atender as demandas máis básicas da poboación. Para compras 

ou servizos de maior importancia ou especialización, os habitantes desprázanse aos 

concellos veciños de Ordes ou Curtis, ou as cidades da Coruña ou Santiago, cidades 

equidistantes e accesibles por autoestrada. A infraestrutura turística do concello é moi feble, e 

so conta con 2 establecementos de turismo rural, cun total de 28 prazas. 

3.3. Dotacións, infraestruturas e equipamentos 

• Servizos sanitarios 

o centro de saúde de Xanceda 

o centro de saúde de Visantoña 

• Servizos educativos 

o Colexio Público Integrado de Xanceda 

o Escola de Educación infantil de Visantoña 

o Escolas unitarias de Olas e Mesía 

Para 227 alumnos (2011) e 36 profesores. 

• Equipamento deportivo 

o Campos de fútbol de herba 

 Visantoña 

 Mesía 

 Albixoi 

 Xanceda 

 Olas 

 Cabrui 
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Colexio público de Xanceda 

o Pistas multideportivas 

 Xanceda 

 Boado 

 Cumbraos 

 Castro 

o Pavillóns polideportivos cubertos 

 Xanceda 

 Olas 

 Visantoña 

 Lanzá 

o Complexo deportivo Mata-Xanceda 

 
Xanceda. Casa da Cultura 

• Servizos de cultura e lecer 

o Centro cultural municipal-casa de cultura de Xanceda 

o Equipamentos cívico-sociais parroquiais 

 Lanzá 

 Boado 

 Bascoi 

 Cabrui 

 Cumbraos 

 Castro 

 Visantoña 

• Parques rurais e prazas parroquiais 

Mesía conta con 10 zonas verdes, sendo o ratio de zonas verdes 10,62 m2 por habitante. 

 
Albergue de peregrinos en Bruma (Fonte: Concello de Mesía) 
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Polo que fai a recursos e infraestruturas turísticas, Mesía conta, ademais do tramo do Camiño 

Inglés que pasa por Bruma, cunha ruta de sendeirismo, de 13,5 Km de lonxitude, chamada 

“ruta da Fraga aos Muiños” (PR-G117), que vai dende Visantoña a Ola. Para aloxamento, 

existen, como xa se ten dito, dous establecementos de turismo rural, con 28 prazas. 

3.4. Abastecemento de auga, saneamento e outros servizos 

3.4.1. Abastecemento de auga 

No concello de Mesía existe unha rede de subministración de auga potable que cobre boa 

parte do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento de auga faise, en xeral, de 

xeito individual, a través de pozos particulares e mananciais, xerando pequenas redes dende 

pequenos depósitos reguladores ata os puntos de consumo. 

Na parte leste co concello, en Vilasenín, existe un depósito de captación e punto de bombeo 

dende o río Tambre ata os depósitos disponse unha rede realizada en pvc que da servizo ós 

principais núcleos das parroquias de Mesía, Xanceda, Albixoi, Cumbraos e Lanza, cunha 

capacidade total de 811 m3. Polo que respecta ó núcleo urbano de Xanceda, a totalidade 

deste conta co servizo de abastecemento, totalmente executado e en funcionamento. 

A auga é tratada nunha ETAP que ten unha capacidade de tratamento de 12 m3/h. 735 

vivendas (núcleos+diseminado) abastécense de xeito autónomo, o que representa o 67,7% 

das vivendas. O consumo medio de auga en Mesía está cifrado en 58,219 lt/Hab/día, 

cantidade moi por baixo dos estándares establecidos (EIEL Diputación A Coruña). 

 

3.4.2. Rede de saneamento 

O saneamento municipal, debido a razóns evidentes de topografía e espallamento dos 

núcleos de poboación, non abarca a totalidade das parroquias, solucionando este servizo 
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puntualmente nas zonas de maior densidade de poboación, é dicir, no núcleo de Xanceda, 

polo que o resto das vivendas do concello dispoñen de sistemas de saneamento autónomos, 

mediante fosas sépticas unifamiliares. 

A totalidade no núcleo urbano de Xanceda dispón, a día de hoxe, de instalación de 

saneamento. Para as previsións de crecemento no parque de vivendas do núcleo, atópase en 

fase de execución unha depuradora cunha capacidade de saneamento estipulada para 500 

habitantes, situada no Rego de Xanceda, nas inmediacións do núcleo urbano. 

3.4.3. Transportes e comunicacións 

As vías de comunicación xogan un papel moi importante no artellamento socioeconómico do 

concello, sobre todo tendo en conta a elevada dispersión da poboación. 

O único sistema rexional de transporte público con certa importancia nesta zona é o que se 

efectúa por estrada, a pesar de que o concello sitúase entre dúas importantes liñas 

ferroviarias: Betanzos-Lugo, con estación en Curtis e Coruña-Santiago, con estación en 

Ordes. En calquera caso, Mesía está nunha posición relativamente “excéntrica” con respecto 

ao Eixo Atlántico, polo que o transporte público presenta unha escasa virtualidade. A escala 

municipal, non existen liñas públicas de transporte –agás o transporte escolar- e os 

desprazamentos, intra e intermunicipais, fanse fundamentalmente en vehículo particular, xa 

que o nodo de comunicacións e de transporte público máis próximo está en Ordes. 

Mesía está incluído no proxecto TES+BUS, que é un programa que aproveita o transporte 

escolar para facilitar os desprazamentos dentro do concello ás persoas que viven no medio 

rural. En Mesía existen 2 liñas (Fraga da Lata - O Souto de Lanzá e Tilleira – Fontorto 1), 

todas elas con destino ao colexio de Xanceda, e que cobren boa parte do territorio municipal, 

achegando á poboación que ten necesidades de desprazamento a Xanceda, con frecuencias 

ligadas ao horario de entrada e saída dos nenos. 

A estrutura viaria de Mesía está formada por unha estrada da RIXE, a N-634, dúas estradas 

autonómicas, dúas provinciais e unha densa rede de estradas locais de titularidade municipal. 

Tamén pasa polo extremo norte do concello a autoestrada AP-9, á que se pode acceder a 

través da conexión de Ordes. Así pois, a principal estrada do concello é a N-634, que 

comunica o concello con Santiago e cos de Frades e Curtis, percorrendo o territorio municipal 

polo extremo surleste, e comunica as parroquias de Lanzá e Castro. A partir desta N-634, na 

zona de Lanzá, parte a AC-524, que atravesa o concello en dirección oeste. En Xanceda 

enlaza coa AC-223, que cruza as parroquias de Mesía e Visantoña cara o noroeste, ata o 

enlace coa AP-9, no concello de Ordes. Con esta estrutura, Mesía goza dunha boa 

conectividade, tanto a escala interna como a escala interrexional: á AP-9 a través de Ordes, e 

á A-6 e N-VI a través da N-634. 

En total, Mesía conta cunha lonxitude viaria de 293,4 Km, clasificados, segundo a súa 

titularidade, en 10,1 Km de estradas estatais, 20,1 Km de estradas autonómicas, 8,8 Km de 

estradas provinciais e 253,7 Km de estradas municipais. Polo que fai ao viario en núcleos, 

Mesía conta con 58,5 Km de lonxitude, cun número medio de 5,5 viarios por núcleo, un índice 

de superficie viaria por habitante de núcleo de 132,5 m2/Hab e un índice de lonxitude por 

habitante de núcleo de 24,8 m/Hab. 

A estación de aforo de tráfico máis próxima e a AC-524(4), sobre a estrada AC-223, no treito 

enlace AP-9 – Xanceda, aínda que esta estación está no termo municipal de Ordes. Os datos 

de tráfico desta estación (IMD 2.808 vehículos) parecen excesivos para Mesía, xa que a 

maior parte deste volume é tráfico que sae da AP-9 cara a Ordes. O calculo dos GEI que 

afectan ao concello serán calculados en base a unha estimación media do tráfico transversal 

do concello, os da estación AC-524(4) e o da estrada N-634, asumindo que en Mesía máis do 

80% dos GEI son emitidos pola combustión de hidrocarburos por parte de vehículos, xa que 

non existen outras industrias emisoras. Terase tamén en conta que o tráfico que pasa pola N-

634 presenta unha elevada proporción de tráfico pesado. 

3.4.4. Outros servizos 

Mesía conta coas seguintes infraestruturas de telecomunicacións: 

• Rede troncal de fibra óptica 

• Dúas centrais de telefonía fixa (Telefónica) 

• Entre 25,1 e 35 liñas contratadas de telefonía fixa/100 hab. 

• 3 operadores de telefonía celular (móbil) 

• Entre 0,201 e 0,250 emprazamentos de telefonía celular /100 hab. 

• Banda larga: PEBA + ADSL 

• Entre 5,1 e 10 liñas de ADSL contratadas/100 hab. 

Mesía conta con 2 puntos de acceso publico a Internet 

Polo que fai á recollida de residuos, Mesía non conta con punto limpo, e ten recollida de RSU, 

(recollida non selectiva) e reciclaxe de vidro, e de recollida de materiais sensibles (baterías e 

plásticos agrícolas) e de voluminosos. 

Canto do lixo, en Mesía prodúcense 516 TM/ano3, 502,8 TM de recollida non selectiva e 13,9 

TM de vidro, o que representa 176,8 Kg/Hab/ano. 

A iluminación pública do concello faise con 724 puntos de luz, con 88,5 Kw de potencia 

instalada. 

                                                 
3 Datos do IGE (2008) 
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3.5. Vivenda e planeamento 

En Mesía están vixentes as Normas Subsidiarias de Planeamento, aprobadas en xuño de 

1987, que clasifican 359,13 Ha de solo residencial e 1.102,22 Ha de solo non urbanizable 

(734,22 Ha de Especial Protección, 37 Ha de rede Natura e 331 Ha de hábitats). 

A tipoloxía de asentamentos predominante no concello é a aldea pechada, con casarío 

espallado, formando grupos de edificacións illados entre si. Arredor da edificación sitúase o 

alfoz, formado polas terras de labor. A maioría dos lugares teñen carácter eminentemente 

rural e están formados por pequenas agrupacións de entre 10 e 25 edificacións, de tipoloxía 

tradicional e en diversos estados de conservación. 

 
Parroquia de Mesía. Vivenda tradicional e cultivos anexos 

O igual que no resto de Galicia, en épocas recentes ten xurdido no territorio un elevado 

número de vivendas illadas, ligadas normalmente ás terras de cultivo e asociadas –non 

sempre- ao viario preexistente. 

 

Segundo o censo de vivendas do 2001, Mesía conta con 1.250 vivendas familiares, 989 

principais, 178 secundarias e 82 vivendas baleiras. En total existen 1.268 edificios e 96 locais. 

Pola súa parte, a Información de Poboación, Vivendas e Planeamento (EIEL fase V 2006) da 

Deputación da Coruña, proporciona os seguintes datos, considerablemente máis 

actualizados: 1.126 vivendas, clasificadas en principais (842 vivendas), secundarias (141 

vivendas) e desocupadas (143 vivendas), cunha densidade de 0,11 viv/Ha e 3,77 hab/viv pral. 

Polo que fai ao número de licenzas, no ano 2007 solicitáronse 4 (3 para edificacións de nova 

planta e 1 para unha rehabilitación). Entre os anos 2000 e 2007, a media de licenzas 

solicitadas é de 3,6. 

 

3.6. Patrimonio histórico-artístico 

A historia de Mesía, que na Idade Media formaba parte do condado de Trastamara, se 

desenvolve arredor do castelo de Mesía, construído no século XII, e destruído durante a 

revolta irmandiña. Máis tarde, o arcebispo Fonseca mandou reedificalo polo seu valor 

estratéxico, quedando en posesión da Mitra. No século XIX aparecen referencias deste 

castelo, e figuraba nas guías da época como monumento digno de visitarse, pero a principios 

do século XX, este castelo xa non existía. Na actualidade consérvanse parte das defensas 

exteriores, e o seu estado impide coñecer a súa estrutura arquitectónica. 
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Outra construción destacada polo seu valor histórico é o hospital de peregrinos e a súa 

capela de San Lourenzo, na parroquia de Bruma, próxima ao Camiño Inglés. Este hospital é 

de estilo gótico tardío, de arquitectura pobre, como corresponde a unha entidade de refuxio 

de peregrinos. O Camiño Inglés é unha variante do Camiño de Santiago, declarado, este e as 

súas variantes, Itinerario Cultural Europeo e Patrimonio da Humanidade. 

Tamén, dentro da arquitectura relixiosa compre citar á igrexa parroquial de Santiago de 

Bascoi e a capela da Virxe do Carme, ámbalas dúas con elementos góticos. Outra igrexa de 

interese, neste caso barroca, é a de San Sebastián de Castro, cunha esvelta espadana 

rematada en pináculos. 

Entre as mostras de arquitectura civil está o pazo de Lago, tamén en Castro, do século XVIII, 

cunha faciana de casa grande de labranza, cun balcón de ferro forxado sobre plataforma de 

lousa. 

4. Situación actual do medio ambiente e alternativa “cero” 

Neste apartado descríbese a situación actual do medio ambiente e a súa probable evolución 

de non aplicarse o PXOM (alternativa “cero”). A metodoloxía baséase no desenvolvemento 

dunha prognose dos aspectos ambientais para, a continuación, expoñer a problemática actual 

do concello de Mesía e a súa posible evolución no caso de non aplicar o PXOM. 

4.1. Xeoloxía 

4.1.1. Introdución 

O concello de Mesía atópase localizado na parte centro-occidental da provincia da Coruña. 

Encaixado dentro dun esquema xeolóxico, pertence á denominada Zona Centroibérica, 

caracterizada por un grande desenvolvemento do metamorfismo e granitificación hercínica, 

así coma de macizos básicos (non aflorantes na zona). 

Os diferentes autores que teñen traballado na zona diferenciaron dous dominios xeolóxicos: o 

Dominio do Macizo de Ordes e o Dominio Periférico do Macizo de Ordes. Ámbolos dous 

dominios están representados, polo menos de xeito parcial na zona, e caracterízanse por: 

Dominio do Macizo de Ordes: constituído na súa base por gneises alcalinos 

blastomiloníticos con algunhas inclusións de retroecloxitas. Sobre esta unidade sitúase unha 

serie xistosa de gran potencia, de carácter grauwaquico cara o teito e con intrusións de 

anfibolitas e rochas ultrabásicas. 

Dominio Periférico do Macizo de Ordes: Constituído principalmente por xistos e 

metaareiscas que foron intensamente migmatizados. Afloran un conxunto de rochas 

graníticas hercinianas de carácter alcalino e calcoalcalino e un conxunto de rochas básicas e 

ultrabásicas baseado na presenza de anfibolitas, piroxenitas, metagabros pegmatoides e 

gabros. 

4.1.2. Metasedimentos 

1. SERIE DE ORDES. Comprende un conxunto alternante de pelitas e grauwacas, as veces 

líticas, na que poden estar presentes conglomerados e vulcanitas ácedas. O espesor é duns 

2.000 ou 3.000 m, sendo a cifra estimativa, podendo ter unha potencia maior. 

Esta serie aflora con dificultade debido á cuberta vexetal que se desenvolve sobre ela e a 

forte meteorización que lle afectou. 

O conxunto da Serie de Ordes dividiuse en tres tramos: metapelitas, metasamitas e 

paraanfibolitas. 

2. XISTOS E METAAREISCAS. Son metasedimentos aflorantes so borde SW da área, que se 

Interpretan coma subxacentes ós gneises alcalinos. Presentan varios graos de metamorfismo, 

e petrográficamente corresponden a unha serie de micaxistos máis ou menos ricos en blastos 

de albita de pequeno tamaño. 
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Por outro lado, a composición desta serie fai pensar que deriva, polo menos parcialmente, de 

lavas sódicas metamorfizadas. 

4.1.3. Rochas plutónicas 

1. GRANODIORITA PRECOZ. Este macizo, que ten carácter porfídico, intrúese dentro da 

Serie de Ordes. A Rocha é de grao medio, algo porfídica, con fenocristais de feldespato 

potásico e afectada por unha protocataclasis que orixina unha lixeira orientación dalgúns 

minerais da súa composición. A paraxénese principal está constituída por ortosa, microclima, 

plaxioclasa, biotita e moscovita. 

 

2. GRANITOIDE MIGMATITICO. É unha rocha de carácter inhomoxéneo con frecuentes 

encraves e restos da rocha orixinal. Debido á súa natureza migmática, os seus bordes, en 

ocasións, son difusos e non netos. 

Estas migmatitas son, normalmente, granitoides con desestruturación total e composición 

bastante homoxénea. Esta composición é, entre os minerais fundamentais, cuarzo, 

microclima, plaxioclasa, biotita e moscovita. 

3. GRANITO DE DÚAS MICAS. Son granitos de texturas heterogranulares, hipidiomórficas, 

porfidoclásticas, que afloran no cuadrante SW da zona. Composicionalmente están 

integrados por cuarzo, plaxioclasa, microclima, biotita, moscovita e, accesoriamente, por 

circón, apatito, óxidos de Fe e opacos. 

4.1.4. Rochas metamórficas 

1. ORTOGNEISES. Deste tipo de rochas, a máis importante é a denominada Ortogneis de 

Rial, que é intrusivo na Serie de Ordes e aflora na parte meridional da zona. 

É un material moi duro, diaclasado, con enclaves esquistosos dispostos paralelamente ós 

seus e cunha composición principal de cuarzo, plaxioclasa, biotita, feldespato potásico e 

anfibol; e unha composición accesoria de circón, apatita, opacos, allanita e granate. 

2. GNEISES ALCALINOS. Preséntanse nunha banda que rodea ó Macizo de Ordes. Teñen 

un bandeado paralelo á foliación milonítica, integrado por capas de composicións diferentes: 

unhas moi cuarcíticas, outras cuarzo feldespáticas e outras moi micáceas, e incluso 

presentan intercalacións de xistos. O seu tránsito á Serie de Ordes é moi gradual, polo que os 

seus límites son bastante subxectivos. 

Xeneralizando, pénsase que estas rochas presentan carácteres sedimentarios orixinais, polo 

que se cree que poden representar tobas ácidas. 

4.1.5. Rochas básicas 

1. GABROS E DIORITAS. Son rochas intrusivas, dunha idade prehercínica, posiblemente 

ordovícico-silúrica. 

Este tipo de rochas básicas ten, normalmente, afloramentos moi malos, debido á súa 

facilidade de alteración, pero a súa representación cartográfica adoita a ser sinxela, a causa 

da coloración –escura- que da ós solos, a causa da súa disxunción bolar. 

Composicionalmente, son metagabros e metacuarzodioritas con hornblenda e plaxioclasa 

(oligoclasa-andesita). Outros minerais presentes, en menor proporción, son: cuarzo, biotita e 

moscovita. 

2. METAGABROS PEGMATOIDES. Afloran nunha fracción SW do concello. Son rochas que 

se poden considerar coma metagabros e ortoanfibolitas que se atopan ligados a rochas 

ultrabásicas, aflorando dentro das anfibolitas epidóticas. Forman afloramentos sen forma 

definida, aínda que se adoitan estar alargados na dirección da esquistosidade rexional. 

Teñen grao groso e presentan o aspecto de anfibolitas en parches, co anfibol concentrado 

nuns puntos en grandes cristais, mentres que a plaxioclasa faino en outros. A textura adoita 

ser porfidoclástica definida pola presenza dos dous minerais anteriores nunha matriz xistosa 

de plaxioclasa, anfibol e cuarzo. 

4.1.6. Materiais detríticos de idade cuaternaria 

Toda a zona atópase recuberta por un conxunto de depósitos de superficie e procesos 

edáficos moi importantes, que impiden o afloramento das rochas subxacentes. Os sedimentos 
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cuaternarios máis importantes corresponden a terrazas fluviais, chairas aluviais e fondos de 

bagoada, depósitos coluviais e cuaternarios indiferenciados. 

1. TERRAZAS. Son pequenos depósitos de escasa extensión que non chegan a acada-los 10 

m de potencia e que se encontran pendurados entre os 3 e os 20 m dos principais cursos 

fluviais. Litolóxicamente están formadas por gravas de cantos embebidos nunha matriz limo-

arxilosa. Supónselles unha idade pleistocénica. 

2. CHAIRAS ALUVIAIS E FONDOS DE VAGOADA. Son depósitos fluviais de clasificación 

groseira, constituídos por gravas e areas nunha matriz limo-arxilosa. En xeral, non superan os 

10 m de espesor. 

3. DEPÓSITOS COLUVIAIS. Son unidades constituídas por gravas heterométricas e 

heterogranulares nas que están presentes cantos de cuarzo branco de bordes angulosos ou 

subangulosos, sendo a matriz arxilosa (caolinoita). 

4. CUATERNARIO INDIFERENCIADO. Son depósitos residuais producidos pola alteración in 

situ dos Xistos de Ordes. Litolóxicamente, están integrados por limos arxilosos e areas que 

engloban cantos de cuarzo pouco evolucionados. 

4.1.7. Xacementos mineiros e rochas de aproveitamento industrial 

En toda esta zona ten habido intensas investigacións mineiras, sobre todo no referente a 

prospeccións xeofísicas e xeoquímicas orientadas principalmente á busca de indicios 

mineiros de wolframio, estaño, cobre e ouro. A actividade mineira máis destacada na comarca 

é a explotación de lignito de Meirama, empregadas na central térmica do mesmo nome. 

Ademais deste importante xacemento, existen outros de menor entidade, como os da cunca 

terciaria de Xanceda, xacemento situado na mesma fractura que o de Meirama. Este filón non 

se explota debido á irregularidade das súas capas e á escasa potencia. Por outra parte, estes 

lignitos son de calidade baixa, debido ao seu elevado contido en arxilas e, localmente, en 

sulfuros. 

Asociados as cuncas terciarias aparecen xacementos de arxilas caolínicas, orixe da 

tradicional industria cerámica local, explotados artesanalmente primeiro e industrialmente na 

actualidade. Destes xacementos compre destacar o do val de Visantoña, cunha superficie de 

70 Ha e un fronte de explotación de 15 m. 

4.2. Xeomorfoloxía 

Sobre o bloque amesetado no que se insire Mesía, composto por materiais moi antigos e 

sinxelamente erosionables, a rede hidrográfica apenas ten incidido sobre o relevo, 

formándose amplos vales. O río máis importante é o Tambre, que pasa pola parroquia de 

Castro. Outros cursos son o Samo e o Maruzo, que desaugan no Tambre. 

O espazo físico no que se insire o concello de Mesía –a comarca de Ordes- está delimitada 

moi claramente por accidentes xeográficos de primeira magnitude. Ó norte, a grande fractura 

de Meirama-Xanceda-Vilasantar, sinalada tanto polos depósitos lacustres e aliñacións fluviais 

coma por pequenas fosas tectónicas, como o val das Encrobas. Ó sur, o río Tambre é o que 

define o borde da comarca, como tamén ocorre ó leste. O oeste é o val do río Dubra, 

correspondente á Depresión Media galega, de idade miocénica. 

A antigüidade das superficies que se distinguiron (ata tres conxuntos, de máis antiga a máis 

moderna, coas súas correspondentes superficies degradadas), van dende o Mioceno (a máis 

antiga) ata o Pleistoceno (superficie máis moderna). 

Sen embargo, na zona central da comarca de Ordes, a correspondente á cunca de drenaxe 

do, entre outros ríos, Lengüelle, río que degradou a superficie sobre a que discorre a tal 

velocidade que apenas quedan restos nada das antigas superficies. 

 

Esta degradación acelerada afectou por igual ós tres sistemas de superficies que aparecen 

na zona, que se representan ademais orladas polas súas superficies de degradación 

equivalentes, nas que aínda se recoñece a identidade co resto conservado. Estes anacos de 

superficie degradadas atópanse fragmentados e reducidos ás áreas máis externas da 

comarca, polo que se poden interpretar coma fragmentos residuais das superficies orixinais 

nas cuncas de drenaxe que delimitan á zona. A concentración destes anacos residuais de 

superficie dispóñense paralelamente ó norte e o sur da gran fractura en dirección Meirama-

Xanceda. 
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É de destacar, tamén, o desenvolvemento de conxuntos de glacis moi ben representados, 

sobre todo no bordo inferior dos relevos residuais, así como tamén no perímetro das 

superficies de máis antiga a máis moderna. 

4.3. Edafoloxía 

4.3.1. Introdución 

Os materiais xeolóxicos que se presentan na superficie do concello de Mesía son: xistos ricos 

en biotita, rochas básicas de natureza gabroica e anfibolítica, rochas graníticas e sedimentos 

cuaternarios procedentes da alteración das rochas anteriores. 

A maior extensión ocúpana os materiais facilmente alterables nos que se orixinan solos ricos 

en fraccións finas, profundos e fortemente evolucionados, que se presentan en superficies 

suavizadas, de escasas pendentes, nas que son moi frecuentes as pequenas depresións con 

solos hidromorfos. 

 

Esta tipoloxía, xeneralizable á maior parte da zona rómpese nas áreas graníticas onde os 

solos máis areosos, pouco profundos e escasamente evolucionados, asócianse a unha 

paisaxe con presenza de rochas na superficie e ladeiras con pendentes relativamente 

pronunciadas que destacan dentro da paisaxe da zona. Obviamente, a alteración e erosión 

diferencial entre as rochas graníticas e as básicas e xistosas, é o trazo creador da diversidade 

paisaxística e edafolóxica da zona. 

4.3.2. Solos sobre rochas graníticas 

Os afloramentos graníticos, pertencentes ó chamado “granito da Coruña” aparecen no sector 

máis occidental do concello. Trátase de rochas de alteración lenta e escasa capacidade de 

formación de arxilas por meteorización dos minerais primarios. A alteración total só permitiría 

acadar un 50% de arxila fronte o 99% a que poderían chegar as rochas básicas limítrofes 

debido á presenza de minerais resistentes, como son o cuarzo e a moscovita. 

O espesor dos solos e capas meteorizadas varia fortemente a pequenas distancias en función 

da presenza ou ausencia de fracturas tectónicas ou diaclasas, de xeito que en poucos metros 

pódese pasar de zonas con mantos de alteración con saprolitas de varios metros de espesor 

a te-la rocha dura da superficie ou minimamente cuberta por solos esqueléticos de escasos 

cm de espesor. 
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Os epipedóns (horizontes A) son de tipo úmbrico, aínda que en áreas fortemente erosionadas 

poden non cumpri-lo requisito de espesor. A textura é de tendencia areosa (areosa a franco-

areosa) e a estrutura migaxosa con abundantes poros, polo que se trata de solos ben 

drenados, agás nas pequenas depresións, onde se acumulan as augas de escorrentía. 

O pH é ácido (pH en H2O en torno a 4,5) e o complexo de cambio caracterízase polo 

predominio das cargas variables, polo que existen fortes diferenzas da capacidade de 

intercambio catiónico co pH. 

O contido en materia orgánica adoita ser elevado (>5%, incluso en solos cultivados) cunha 

correlación C/N arredor de 14, propia das formas de humus mull ácido ou moder. As arxilas 

(sempre inferiores ó 25%) están formadas por unha asociación de minerais herdados, máis 

ou menos degradados. 

As principais unidades definidas na zona son: 

• Leptosoles: Solos de perfil AR, con epipedón úmbrico ou ócrico e presenza de rocha 

dura continua nos 30 cm superficiais (contacto lítico). Na zona recoñécense leptosoles 

líticos con menos de 10 cm de espesor e leptosoles úmbricos con epipedón úmbrico. 

• Regosoles: Solos  de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de espesor, nos que 

unicamente se identifica a presenza dun horizonte de diagnóstico úmbrico (regosoles 

úmbricos) 

• Cambisoles: Solos de perfil ABC cun epipedón úmbrico e un horizonte B cámbico 

(cambisoles húmicos). 

4.3.3. Solos sobre xistos 

Trátase de rochas metamórficas de idade Precámbrica ou Paleozóica formados a partir do 

metamorfismo de sedimentos de textura fina non moi ricos en cuarzo, pertencentes á unidade 

Betanzos-Arzúa. A súa natureza mineralóxica é de tipo micácea ou clorítica con algunhas 

zonas anfibolíticas, sendo os minerais máis frecuentes biotita, clorita, moscovita, cuarzo e 

feldespatos. 

Son rochas facilmente alterables, tanto en sistemas ben drenados coma en medios de 

hidromorfía continua ou alternante, que orixinan mantos de alteración espesos de textura fina 

e cores vivas amarelentas ou vermellas, que denotan a presenza de importantes cantidades 

de Fe. 

Os solos existentes na zona son de perfil ABC, rara vez AC ou AR, cun epipedón úmbrico a 

ócrico e un horizonte B cámbico que presenta propiedades lindantes con B óxicos e os B 

arxícos con arxilas de baixa actividade (LAC). 

O epipedón dos solos non cultivados é úmbrico, rico en materia orgánica e ácido (pH en torno 

a 5,0). Cando se cultiva prodúcese un descenso significativo do espesor, contido en materia 

orgánica e un aclarado que pode levar a clasificalo como ócrico. 

A textura é de tipo franca con certa tendencia limosa, oscilando o contido de arxila en valores 

próximos ó 20%. A estrutura é migallenta con certa tendencia a dar unidades poliédricas e a 

volvérense abundantes e lentamente permeables nas zonas máis deprimidas. 

As principais unidades definidas na zona son: 

• Leptosoles úmbricos: Solos de perfil AR con menos de 30 cm de espesor e un 

epipedón úmbrico. Son moi escasos e asociados exclusivamente ás zonas de xistos 

cloríticos da zona límite entre as penechairas de ordes e a comarca das Mariñas. 

• Regosoles úmbricos: Solos de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de espesor e 

epipedón úmbrico. Son tamén moi escasos e asociados ós mesmos materiais e zonas 

cos anteriores. 

• Cambisoles húmicos: Solos de perfil ABC con horizonte cámbico e ausencia das 

características propias dos horizontes de diagnóstico ferrálicos e árxicos. O epipedón é 

de tipo úmbrico. 

• Cambisoles dístricos: Solos de perfil ABC con horizonte cámbico e ausencia das 

características propias dos horizontes de diagnóstico ferrálicos e árxicos. O epipedón é 

de tipo ócrico. Preséntanse unicamente en zonas cultivadas ou onde o horizonte 

superficial foi total ou parcialmente eliminado. 

• Cambisoles ferrálicos: Solos de perfil ABC con horizonte B cámbico, pero con 

propiedades ferrálicas (baixa capacidade de cambio, forte alteración dos minerais 

primarios). 

• Cambisoles gléicos: Solos de perfil ABC con horizonte B cámbico e propiedades 

hidromórficas por debaixo dos 50 cm superficiais. Son pouco frecuentes e asócianse ás 

zonas de topografía deprimida ou próximas ós ríos ou cun nivel freático elevado boa parte 

do ano. 

• Acrisoles húmicos: Solos de perfil ABC con descontinuidade textural suficiente para a 

definición dun horizonte árxico. O horizonte B ten unha baixa capacidade de cambio e un 

grao de saturación inferior ó 50%. 

4.3.4. Solos sobre rochas básicas e ultrabásicas 

Nesta área existen rochas ígneas básicas (gabros) e rochas metamórficas, de facies 

anfibolítica. Tamén existen algunhas zonas con evidencias de alteración hidrotermal e 

procesos de serpentinización, aínda que, en ámbolos dous casos trátase de materiais moi 

pouco extensivos dentro da zona. 
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Os tipos de solos e as súas propiedades son moi próximos, polo que non se establece 

ningunha diferenciación a efectos de unidades de solos nin de unidades cartográficas. 

Trátase de materiais onde case todos os minerais primarios son moi facilmente alterables, 

sendo a porcentaxe de arxila potencialmente formada superior ó 99%. As saprolitas arxilosas 

ou franco arxilosas teñen xeneralmente un gran espesor. Atópanse en toda a zona de rochas 

básicas, agás nas áreas fortemente renovadas a consecuencia de procesos tectónicos ou 

erosións moi intensas. 

 

Os solos sobre rochas básicas presentan perfís ABC, rara vez AC ou AR, con epipedón 

úmbrico, frecuentemente rexuvenecido con aportes recentes máis ou menos espesos, e 

horizontes de diagnostico subsuperficiais de clasificación complicada, semellantes ós 

existentes nas áreas xistosas de maior evolución. 

O epipedón é de tipo úmbrico, con elevado contido en materia orgánica e pH ácido, da orde 

de 5,5 (en H20). Presentan textura equilibrada, franca, estructura migallenta con elevada 

porosidade e comportamento hidrofóbico unha vez desecada. O complexo de cambio ten 

unha elevada porcentaxe de cargas variables, pero diferente do granito e, en menor medida 

dos xistos, pola súa menor porcentaxe de saturación por aluminio. 

Os horizontes subsuperficiais son de varios tipos, segundo a presenza ou ausencia de 

minerais primarios e o grao co que se manifestan as propiedades hidromórficas. 

As principais unidades definidas na zona son: 

• Leptosoles úmbricos: Solos de perfil AR con menos de 30 cm de espesor e un 

epipedón úmbrico e propiedades ándicas moi desenvolvidas. Preséntanse puntualmente 

en zonas moi fortemente erosionadas. 

• Andosoles úmbricos: Solos de perfil AR, AC ou ABC que presentan propiedades 

ándicas ata unha profundidade de 35 cm. O epipedón é úmbrico. Están asociados a 

superficies renovadas con aportes de material fresco ou coa rocha inalterada próxima á 

superficie. 

• Cambisoles húmicos: Solos de perfil ABC con epipedón úmbrico e cámbico. As 

propiedades ándicas maniféstanse con menor intensidade ou incúmprese algún dos 

criterios necesarios para a súa definición. 

• Cambisoles ferrálicos: Solos de perfil ABC cun horizonte B cámbico no que se 

recoñecen claramente propiedades ferrálicas no grao de alteración dos minerais 

primarios, natureza dos coloides neoformados e propiedades de cambio iónico. Están 

asociados ás superficies de maior estabilidade e idade da zona. 

• Cambisoles gléicos: Solos de perfil ABC con propiedades hidromórficas por debaixo dos 

50 cm superficiais. Preséntanse nos bordes das depresións e zonas próximas ós cursos 

de auga ou áreas cun nivel freático elevado. 

• Gleisoles húmicos: Solos de perfil ABC con propiedades hidromórficas por debaixo dos 

50 cm superficiais. Presentan un horizonte fortemente reducido. Atópanse asociados a 

zonas de acumulación superficial de auga e nivel freático elevado. A estrutura é masiva e 

a porosidade en húmido practicamente nula. 

4.3.5. Solos sobre sedimentos 

Os sedimentos existentes na zona son, na maior parte, de orixe aluvial, acumulándose tanto 

nos vales fluviais coma en pequenas depresións (brañas ou gándaras), xeralmente asociadas 

ás zonas de cabeceira dos cursos fluviais. 

A maior extensión de zonas sedimentarias en vales fluviais está asociada ás áreas xistosas. 

Trátase de sedimentos de textura fina, que dan solos fértis, con alto risco de asolagamento 

invernal e cun nivel freático relativamente próximo á superficie na época de seca. O epipedón 
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é de tipo úmbrico e debaixo del, atópase o material orixinal ou un horizonte cámbico. As 

propiedades químicas e mineralóxicas son moi semellantes ás dos solos sobre rochas 

consolidadas das que proceden (xistos e rochas básicas, rara vez granitos) se ben o pH é 

algo máis elevado. 

As principais unidades definidas na zona son: 

• Fluvisoles úmbricos: Solos AC con epipedón úmbrico e propiedades fluvénticas. 

• Cambisoles húmicos: Solos ABC con epipedón úmbrico ou ócrico e horizonte B 

cámbico. 

• Cambisoles gléicos: Solos ABC con horizonte B cámbico e propiedades hidromórficas 

por debaixo dos 50 cm superficiais. 

• Gleisoles húmicos: Solos ABC ou AC con propiedades hidromórficas nos 50 cm 

superficiais e un horizonte subsuperficial permanentemente reducido. O epipedón pode 

ser úmbrico ou hístico. 

• Histosoles térricos: Solos orgánicos, con epipedón hístico bastante descomposto, de 

xeito que non se recoñece a estrutura da vexetación orixinal. Preséntanse unicamente 

nas áreas de maior humidade, con augas sobre da superficie e nivel freático próximo a 

ela. 

4.4. Xeotecnia 

A súa definición basease no estado físico da rocha, do solo ou da disposición relativa dos 

elementos da formación considerada. No concello de Mesía identifícanse os seguintes 

problemas de tipo xeotécnico: 

Materiais moi alterados 

Tratase de formacións constituídas por xistos, filitas, gneises, migmatitas, etc., que mostran 

un grao de alteración superficial importante, o que implica que a capacidade portante da zona 

alterada é menor que a da rocha sana. Por tanto, antes de acometer unha acción sobre este 

tipo de terreo, hai que estimar a capacidade de carga para soportar estruturas. 

 

Formacións tectonizadas ou con elevada disgregación 

Corresponde a formacións de xistos, gneises, etc., que presentan un grao de diaclasamento 

acusado, ou algún tipo de descontinuidade como fracturas, planos de estratificación, foliado, 

etc., con escaso espazado. Este problema tradúcese nunha diminución da capacidade de 

carga en zonas moi fracturadas ou na aparición de fenómenos de inestabilidade, que 

aparecen se a rocha presenta un buzamento importante, existindo risco de deslizamento. 

Distribución errática dos materiais 

Os depósitos cuaternarios, formados por materiais de grosor variado, con distribución 

lentexonar pouco continua, con trocos laterais e profundidade potente poden producir 

asentamentos diferenciais nas estruturas. Neste caso, é preciso coñecer con precisión a 

distribución dos materiais. 
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Problemas xeomorfolóxicos 

Os relacionados coas pendentes topográficas, que condiciona a accesibilidade e o uso do 

solo. En Mesía as áreas con unha pendente maior do 7% son moi escasas, o que non xera 

problemas de uso. 

Problemas xeomecánicos 

1. Problemas de baixa capacidade de carga: estimase que a capacidade de carga pode 

estar comprendida entre 1,52 kg/cm2 e 0,5 kg/cm2. Nestas zonas deberá determinarse 

mediante a oportuna investigación puntual a capacidade de carga dos terreos para definir 

o tipo de cimentación axeitado. 

2. Asentos diferenciais: como xa se ten dito, este tipo de problemas aparecen cando as 

estruturas de cimentación descansan en materiais con distintas características, 

distribución errática e potencia de estrato sobre o que se apoia e diferente 

compresibilidade. A consecuencia é a aparición de asentos de diferente magnitude, o que 

xera distorsións na estrutura. 

 
Mapa sísmico de Galicia 

4.5. Climatoloxía 

4.5.1. Introdución 

Este territorio é difícil de analizar desde o punto de vista da climatoloxía, xa que non dispón 

máis que dunha estación meteorolóxica, de carácter pluviométrico nas proximidades, 

concretamente a estación de Montaos, na comarca de Ordes. 
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Por outra parte, non existen tampouco estacións nas proximidades que se poidan empregar 

con fiabilidade no estudio, ben porque as condicións topográficas son distintas, ben porque 

están moi alonxadas da zona. Por iso, compre extrapolar datos das estacións máis próximas, 

tendo en conta a orografía, a exposición e a altitude. Os datos principais proceden da 

mencionada estación de Montaos, situada a unha altitude de 306 m, e a 43º N de lonxitude e 

a 8º W de latitude. 

4.5.2. Temperaturas 

A temperatura media anual da zona é de 12,3ºC, sendo a amplitude térmica media de 11ºC e 

a extrema de 21,2ºC. 

A Zona I de gradiente térmico vertical, definida por Carballeira et al. (1983) é a representativa, 

presentando un gradiente anual medio de 0,38º/100 m. O gradiente é mínimo para os meses 

de xuño e xullo (0,2ºC/100 m) e máximo para o mes de decembro (1ºC/100 m). Os 

coeficientes de correlación entre a temperatura media mensual e a altitude son relativamente 

baixos para esta zona de gradiente térmico, debido á importancia do influxo oceánico. 

Xullo é o mes no que se rexistra o valor máximo de temperatura media mensual (18,3ºC) e 

xaneiro o mes máis frío (7,1ºC). O período frío (5-10ºC) abarca desde decembro a marzo. O 

período fresco (10-15ºC) ten lugar nos meses de abril, maio, outubro e novembro. O período 

temperado (15-20ºC) céntrase nos meses de xuño a setembro. 

 

 

 

 

INDICES CLIMATICOS 
Precipitación estacional 

Estación Inverno Primav. Verano Outon  C.E.P. Continentalidad 

  mm % mm % mm % mm %  Máx. Min. Pluvial 

  711 37 453 24 227 12 523 27  1,88 0,40 1,09 

Mes Xan. Feb. Mar. Abr. Maio. Xun. Xul. Ago. Set. Oct. Nov. DEc. s 

C.P.R.M. 1,61 1,50 1,29 0,82 0,68 0,44 0,40 0,56 0,67 1,04 1,57 1,39 0,46 

C.P.R.E. 1,50 0,94 0,47 1,09   

Amplitude térmica Total diferencias  Sequía Pe/tMc Pe/tc De/ tMc 

Media Extrema al mes precedente  estival    

11,5 21,2 22,6   8,9 11,6 15,0 

Ind. De aridez Xan. Feb. Mar. Abr. Mai Xun. Xul. Ago Set. Oct. Nov Dic. La 

MARTONNE (lm) 174 140 122 68 55 31 27 37 46 80 133 141 80 

4.5.3. Precipitacións 

A precipitación anual acumulada é de 1.683 mm na estación de Montaos, estando a zona na 

ádea de influencia da isoieta de 1.600 mm. Estes niveis de precipitación atópanse por riba do 

valor medio de Galicia (arredor de 1.400 mm) e son dos máis elevados na provincia da 

Coruña. 

O período de baixas precipitacións céntrase nos meses de xuño a agosto, durante o cal 

recóllese tan só un 10% da precipitación anual. O período de altas precipitacións abarca de 

outubro a maio, e supón un 85% da precipitación anual acumulada. 

DIAGRAMA DE GAUSSEN 

 
No conxunto de estacións meteorolóxicas de Galicia, a de Montaos pode cualificarse de 

subhúmida. A estacionalidade do carácter da precipitación é moi marcado, xa que a unha 

primavera e un verán moi secos, seguen un outono extremadamente húmido e un inverno 

húmido. 
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4.5.4. Evapotranspiración potencial (ETP) 

A ETP anual acumulada é de 691 mm, valor que pode considerarse como moderado para a 

distribución da ETP en Galicia. De maio a setembro rexístranse valores altos de ETP (>90 

mm), dándose os mínimos no período de novembro a febreiro. A contribución estacional 

oscila entre o 41,6% para o verán e o 9,1% para o outono. 

Desde o punto de vista rexional, a estación de Montaos presenta unha ETP anual moderada, 

é dicir, atópase no intervalo porcentual do 25-50% da distribución xerada a partir dos datos 

medios de tódalas estacións de Galicia (Martínez Cortizas, 1990). 

4.5.5. Ventos 

A compoñente predominante ó longo do ano é o N, cunha frecuencia do 28%, seguida do NE, 

S, SW, W, SE e NW na orde decrecente de importancia da frecuencia. Sen embargo, a 

distribución anual das direccións non é tan constante como se podería supoñer á vista da 

rosa anual, estando claramente diferenciada. 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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4.6. situación medioambiental 

Considéranse en primeiro lugar as infraestruturas de saneamento que teñen unha grande 

influencia sobre o estado medioambiental, especialmente sobre as augas continentais. 

Particularmente importante é a calidade das augas dos ríos principais porque o 

abastecemento de augas pode verse afectado se a calidade non é boa e non se conta con 

axeitadas infraestruturas de potabilización. 

Un sistema deficiente de tratamento de RSU –normalmente vertedoiros en lugares 

inaxeitados pode afectar á calidade das augas superficiais ou causar graves danos en 

ecosistemas valiosos desde o punto de vista botánico, xeolóxico, faunístico ou paisaxístico. 

Certas actividades recreativas (caza, pesca) poden afectar negativamente ó medioambiente 

se non se efectúa unha regulación axeitada. O mesmo ocorre coas actividades produtivas 

(agricultura e gandería, industria, etc.). un factor de especial incidencia son os incendios 

forestais. 

Unha adecuada xestión do medio natural para a que é imprescindible a planificación das 

infraestruturas e usos do territorio pode non só evitar danos ó medio, senón que serve de 

base para o desenvolvemento. 

 

4.6.1. Fontes de contaminación potenciais 

No concello de Mesía existe unha actividade extractiva de minerais a ceo aberto. Esta 

actividade baséase na obtención de materia prima para as fábricas de cerámica, e consiste 

na extracción de arxilas e áridos. Por razón da ubicación dos depósitos de material (depósitos 

cuaternarios, chairas aluviais, próximos aos cursos fluviais, etc.), pode existir o risco de 

invadir zonas naturais protexidas. Outra fonte de contaminación derivada desta actividade é o 

movemento e terras e as emisións da maquinaria empregada, aínda que este impacto ten 

carácter local e puntual. Compre ter en conta que a actividade extractiva a ceo aberto supón 

un impacto ambiental importante, e a que á produción de residuos hai que engadir a 

alteración da capa superficial do solo. 

A única actividade industrial susceptible de xerar contaminación, en forma de emisións á 

atmosfera provén das dúas telleiras que perviven no concello (Campo e Verea), 

concretamente no proceso de cocido da cerámica. A modernización sufrida polos fornos 

destas factorías fai que as inmisións á atmosfera sexan actualmente moi baixas. 

Polo que fai á rede de saneamento, están xa executadas as redes dos núcleos de Xanceda e 

Visantoña, coas correspondentes depuradoras. O saneamento no resto do territorio municipal 

resolvese de xeito individual, a través de fosas sépticas ou pozos negros, co conseguinte 

perigo de contaminación das augas, subterráneas e superficiais. 

A contaminación acústica rexistrada no concello de Mesía, dadas as súas características, 

procede case que exclusivamente do tráfico rodado, xa que non se rexistran outras fontes 

sónicas importantes. As principais industrias presentes no territorio municipal –cerámica 

(extracción e fabricación) e carpintería- non son intensivas en produción de ruído e, en todo 

caso, este impacto circunscríbese ao entorno máis inmediato e ao período da xornada 

laboral. 

O mapa acústico (zonas de servidume acústica) de Mesía estrutúrase en torno ás principais 

estradas que artellan o concello, configurando tres zonas ou conxuntos: 

A primeira zona ten dous sectores: o primeiro corresponde á estrada N-634, que percorre a 

franxa oriental do territorio municipal, que é a que soporta maior intensidade de tráfico, en 

torno a unha IMD de 4.500 vehículos, o que significa un nivel de presión acústica equivalente 
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(Leq) diúrno de 48 a 52 dB(a), e nocturno de 35 a 49 dB(a). Os valores están máis próximos á 

parte baixa do intervalo xa que, a pesar de non existir nesta parte da estrada travesías 

urbanas, si que existen numerosos tramos con limitación de velocidade, o que reduce 

sensiblemente o nivel acústico do tráfico. Esta zona afecta a 258 habitantes (8,8% da 

poboación municipal). O segundo sector sitúase no extremo noroccidental do concello, e 

corresponde á zona de afección da AP-9, cun nivel de presión de Lden 55dB(A) máximo 

(día/noite). 

A segunda zona tamén ten dous sectores, e confórmanse ao longo das estradas AC-524 e a 

AC-223, afectando a 430 Hab e 219 Hab respectivamente (14,7 e 7,5%). Esta zona soporta 

unha intensidade moito menor, xa que a IMD estimada non supera os 1.000 vehículos –tráfico 

local e diúrno-, sendo a máxima intensidade sonora de 36 dB(A). 

Os valores de Lden non superan os 50 dB(A), en tódolos casos Lden
10, sendo o impacto baixo, 

xa que os valores citados de poboación refírense ás vivendas situadas a carón das estradas. 

Ademais, non existen núcleos importantes de poboación perto das estradas, senón que, agás 

Xanceda e Visantoña, o resto do poboamento afectado é poboamento difuso. 

O ruído ambiental destas zonas clasifícase como transitorio periódico-descontinuo, con 

variacións de intensidade diúrna-nocturna. Canto do nivel acústico, clasifícase como baixo e 

cómodo. Por outra parte, as áreas con maior sensibilidade acústica (escolas, centro de 

saúde, equipamentos municipais e áreas naturais) están alonxadas dos focos emisores. 

A terceira zona conforma o resto do territorio municipal, que non rexistra afeccións sonoras, 

dado o carácter puramente local do viario e o diseminado da poboación. 

Nos planos de clasificación do PXOM pode atoparse un mapa de zonificación acústica, 

conforme ao requirido polo articulo 13 do RD 1367/2007 de 19 dde outubro, que desenvolve a 

Lei 37/2003 de 17 de novembro. 

Outra fonte potencial de contaminación no concello de Mesía procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. En calquera caso, esta fonte representa tamén 

un risco moderado debido a que a actividade gandeira, importante aínda, está a perder peso 

no conxunto do concello. Neste sentido, compre citar a explotación gandeira porcina 

“Taboada Integral”, situada en Pazo-Castro, e que conta con Autorización Ambiental 

Integrada. Esta explotación debe terse en conta como posible fonte de contaminación debido 

ao seu tamaño (ten capacidade para máis de 1.000 nais reprodutoras). O principal risco 

derivado desta actividade procede do lavado das instalacións da granxa e dos xurros. 

Calquera problema no almacenaxe destes efluentes causado polo mal funcionamento dalgún 

dos sistemas de control pode causar vertidos e contaminar os solos e augas superficiais e 

subterráneas. 

  

4.6.2. Inventario de zonas con fraxilidade ambiental 

Co fin de elaborar un inventario de zonas con fraxilidade ambiental, identificamos catro tipos 

de espazos susceptíbeis de albergar medios fráxil dende o punto de vista ecolóxico e 

paisaxístico: 

1.Espazos naturais protexidos 

Espazos con protección legal que, en Galicia, se clasifican en nove categorías, en función dos 

bens e valores a protexer. 

• Reservas naturais 

• Parques Nacionais e parques naturais 

• Espazos naturais de protección xeral 

• Monumentos naturais 

• Humedais protexidos 

• zonas de especial protección de aves (ZEPAs) 

• Zonas de especial protección de valores naturais 

• Espazos naturais de interese local 

• Espazos privados de interese natural 

2. Espacios de interese paisaxístico 

Concas e fitos visuais con alta calidade paisaxística 

3. Zonas costeiras, cursos fluviais e espacios de ribeira 

Aquelas áreas costeiras, ríos e bosques ripícolas que non teñan de protección específica, 

pero que merecen especial consideración polas súas cualidades naturais. 

4 .Ecosistemas fráxiles 

Áreas de bosque autóctono e outras zonas que, en xeral, presentan unha escasa capacidade 

de acollida de actividades antrópicas. 

4.6.3. Espazos de interese natural e paisaxístico 

Curso Alto do Mendo e Fervenza do Mendo 

Este espazo está catalogado polo Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, se desenvolve no 

concello de Curtis e afecta so tanxencialmente ao concello de Mesía. Trátase dun espazo 

case virxe, e conserva a naturalidade orixinal, cunha importante e variada vexetación ripícola 

que debe ser protexido como elemento importante de biodiversidade. 
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LIC Río Tambre 

O LIC “Río Tambre” ten unha superficie de 583,2 ha, e inclúe parcialmente ó concello de 

Mesía, afectando a unha superficie de 36 ha (o 0,3% do territorio municipal). A Proposta de 

Ampliación da Rede Natura 2000, feita pola Xunta de Galicia en novembro de 2011, significa 

un aumento de 132,3 ha, acadando un total de 715,5 ha. Polo que fai ao concello de Mesía, a 

ampliación significa un aumento de 16,6 ha, chegando a unha superficie municipal de 52,6 ha 

(o 0,5% do territorio municipal). 

 

O LIC sitúase na conca media do río Tambre, definida polo tramo entre a incorporación pola 

beira dereita do río Maruzo (Frades) e a confluencia co río da Sionlla (Santiago de 

Compostela), que se lle une pola marxe esquerda. Inclúe, ademais, outros afluentes que na 

súa maior parte se lle incorporan pola beira dereita, como o Samo, o Lengüelle e varios 

pequenos tributarios destes. A pendente media do Tambre na zona é do 1,3% e ao final do 

tramo o seu caudal absoluto medio é de 38 m3/seg. 

Os xistos de Ordes predominan no substrato litolóxico na parte máis alta, aínda que pouco 

máis abaixo do seu paso por Sigüeiro pasan a dominar os granitos de dúas micas e o río 

comeza a facerse máis tortuoso xa fóra da área protexida. En xeral, todos os cursos fluviais 

que compoñen o LIC, incluído o Tambre nesta sección, presentan unha morfoloxía pouco 

encaixada, que unicamente se fai algo patente no tramo alto, onde se produce a confluencia 

co Samo e o Maruzo. Inmediatamente augas abaixo da desembocadura do Lengüelle, que 

discorre por unha penechaira, existían unhas zonas húmidas turbosas (Braña Grande e Braña 

Pequena de Berreo), na actualidade case drenadas por completo, que eran restos dun antigo 

meandro. A planitude xeral vese reflectida claramente no rango altitudinal do LIC, moi 

reducido tendo en conta a amplitude da área da conca baixo protección, que vai desde os 220 

aos 340 m s.n.m., cunha media de 261 m. 

A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-

atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico hiperhúmido, 

cunha precipitación de 1.683 mm (estación de Montaos), concentrada entre os meses de 

decembro e marzo (máximo caudal en febreiro) e unha temperatura media de 12 ºC. 

CÓDIGO DO LIC: ES1110016  

SITUACIÓN 

Conca media do Tambre, a cabalo das comarcas de Ordes e Santiago, na zona central da 

provincia da Coruña. Localidades de referencia: Ordes, Sigüeiro e Frades. 

CONCELLOS 

Tordoia, Ordes, Mesía, Trazo, Oroso, Frades, Santiago de Compostela, O Pino.  

SUPERFICIE 

151,70 ha.  

OUTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN: Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.  

HÁBITATS 

Hábitats de interese comunitario (incluídos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE) presentes no 

LIC: 
 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition.  

 Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion e de Callitricho-

Batrachion.  

 Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.  

 Uceiras secas europeas .  

 Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo.  

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae).  

 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

A vexetación está representada polo bosque de ribeira galaico-portugués, correspondente á 

asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, é o medio máis característico e estendido 
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do LIC, abarca un 30% da súa superficie. A cohorte arbórea deste bosque-galería, do que 

existen algunhas formacións densas e ben conservadas, está presidida polo ameneiro (Alnus 

glutinosa), que se ve acompañado polo salgueiro (Salix atrocinerea), e os freixos (Fraxinus 

excelsior) e, máis raramente (Fraxinus angustifolia), entre outros compoñentes do estrato 

arbóreo. Nalgúns sectores, o bosque ripario dá paso a pequenas carballeiras (asociación 

Rusco aculeati-Quercetum roboris), que se sitúan algo máis elevadas, aínda que poden 

mesturarse parcialmente co anterior, e están caracterizadas polo carballo (Quercus robur), o 

sanguiño (Frangula alnus), e o acivro (Ilex aquifolium), entre outros. 

As praderías somerxidas de hidrófitos propios de augas correntes moderadamente profundas, 

nas que entran varias especies de espigas de auga (Potamogeton spp.), a herba lameira 

(Callitriche stagnalis), e o pé de boi (Oenanthe crocata), constitúen outro dos hábitats 

característicos destes ríos. Narcissus cyclamineus, especie listada no anexo II da Directiva 

hábitats e endemismo de Galicia e norte de Portugal, medra tamén nas súas ribeiras. 

Polo que fai á fauna, entre os invertebrados ameazados en Europa e incluídos no anexo II da 

Directiva hábitats están presentes no LIC o caracol (Elona quimperiana), a lesma 

(Geomalacus maculosus), o coleóptero (Lucanus cervus), os odonatos (Macromia splendens, 

Oxygastra curtisii e Coenagrion mercuriale). Estes dous últimos manteñen poboacións de 

grande importancia no ámbito estatal (área Lengüelle-Tambre). 

Ademais da troita común (Salmo trutta fario), dous peixes continentais endémicos de interese 

habitan nesta parte da conca: a boga do Douro (Chondrostoma duriense), e a boga 

(Chondrostoma arcasii). 

A herpetofauna está integrada por 13 especies de anfibios e 8 de réptiles. Á parte da píntega 

rabilonga (Chioglossa lusitanica), e o máis común lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi), 

endémicos do noroeste ibérico e incluídos no anexo II da Directiva hábitats, están presentes 

outros endemismos peninsulares, como o limpafontes ou tritón ibérico (Lissotriton boscai), e a 

ra patilonga (Rana iberica). 

Ademais das aves típicas do río, como son o picapeixe (Alcedo atthis), o merlo rieiro (Cinclus 

cinclus), a lavandeira real (Motacilla cinerea), o lavanco (Anas platyrhynchos), e a garza real 

(Ardea cinerea), o bosque de ribeira e as carballeiras abeiran un gran número de aves 

terrestres, entre as que se contan as papuxas (Sylvia spp.), picafollas (Phylloscopus spp.), 

rousiñois bravos (Cettia cetti), ferreiriños (Parus spp.), estreliñas riscadas (Regulus 

ignicapillus), ouriolos (Oriolus oriolus), e, durante o inverno, ubalos (Carduelis spinus). 

Entre os mamíferos é destacable a presenza do desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), e a 

lontra (Lutra lutra), recollidos no anexo II da Directiva hábitats, así como a musaraña de 

Cabrera (Neomys anomalus), a rata de auga (Arvicola sapidus), o tourón (Mustela putorius), e 

o armiño (Mustela erminea). 

LEXISLACIÓN 

Decreto 72/2004, do 2 de abril (DOG n.º 69, do 12 de abril de 2004). 

Resolución do 30 de abril de 2004 (DOG n.º 95, do 19 de maio de 2004).  

Decisión da Comisión, do 7 de decembro de 2004 (Diario Oficial da Unión Europea, L 387, do 

9 de decembro de 2004).  

 

Humidais 

No Inventario de Humidais de Galicia están catalogados tres humidais neste territorio, cunha 

superficie total de 10,54 ha, todos eles situados sobre o río Maruzo, no sector oriental do 

concello: 

nome sup (ha) Cód. IHG UTM X 29T UTM Y 29T
O Maruzo 0,25 1110023 566104 4770817

As Capelas 6,46 1110078 565157 4768259

Salgueiro 3,83 1110077 564093 4767341

Os humidais posúen múltiples valores e funcións para o desenvolvemento sostible e o 

mantemento da biodiversidade. Os humidais son uns ecosistemas moi produtivos, e 

desempeñan unha serie de funcións, como o control das enchentas, recarga dos acuíferos, 

filtro contra a eutrofización das augas. Por iso, os humidais deben ser protexidos contra 

calquera actividade que signifique calquera tipo de impacto, preservando a súa naturalidade. 

4.7. Vexetación 

O territorio que conforma o concello de Mesía presenta unha gran uniformidade: o relevo é 

pouco accidentado, a altitude oscila entre os 200 e os 600 m; as temperaturas son suaves e 

as precipitacións abundantes. Todo isto fai que a zona sexa, como xa se dixo, bastante 

uniforme desde o punto de vista botánico e bioclimático. 

4.7.1. Flora 

Floristicamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, rexión integrada 

dentro do Reino Floral Holártico. 
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Parroquia de Bascoi. Vexetación ripicola e regato 

Polo seu carácter limítrofe coa Rexión Floral Mediterránea, Galicia presenta unha 

composición florística con abundantes elementos mediterráneos, sobre todo na súa porción 

meridional. 

A gran uniformidade altitudinal e climática da zona fai que o número de especies sexa 

relativamente escaso en comparación coa riqueza florística galega. 

Preséntanse en gran número xeofitos subatlánticos e euatlánticos. En segundo lugar os 

boreais e os medioeuropeos, un menor número de endemismos iberoatlánticos. Por último, os 

xerofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

Podemos clasifica-los xeoelementos pola súa orixe (seguindo a Dupont, Walter e Bellot). 

EU-ATLÁNTICOS 

o Ulex galii 

o Daboecia cantabrica 

o Serratula seoanei 

o Sedum anglicum 

o Árnica montana atlantica 

IBERO-ATLANTICOS: 

o Genista Florida leptoclada 

o Omphalodes nitida 

SUBATLÁNTICO-MEDITERRÁNEOS: 

o Castanea sativa 

o Ilex aquifolium 

o Verbascum pulverulentum 

o Tamus communis 

MEDIO-EUROPEOS 

o Agnus Glutinosa 

o Clematis vitalba 

o Hedera helix 

4.7.2. Coroloxía 

Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión 

Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioeuropea, Superprovincia Atlántica, Subprovincia 

Astur-Galaica, que dende o estreito corredor litoral, limitado ó sur polos macizos cantábricos, 

acada a través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal). 
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Delimítanse tres subsectores: o primeiro, Compostelano-Lucense, de maior influencia astur-

galaica e laciano-ancarense, ocupa o territorio no que se insire Mesía. Neste territorio está 

equilibrada a serie colino-montana (Rusco aculeati-Querceto roboris sygmetum) e aínda os 

breixos do Daboecienion cantabricae albergan elementos esixentes en choivas estivais, coma 

Daboecia cantabrica, Ulex gallii subsp., breoganii e Pseudarrhenatherum longifolium, entre 

outros. 

4.7.3. Vexetación potencial e actual 

Florísticamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, dentro do grande reino 

floral Holártico. En Mesía a influencia de elementos mediterráneos é escaso, pero as súas 

características climáticas permiten a existencia de algunhas unidades de xeoelementos 

mediterráneos. Por outra parte, a grande uniformidade climática e altitudinal deste territorio fai 

que o número de especies sexa relativamente escaso, en relación coa riqueza florística 

galega. 

Aparecen en grande número geofitos subatlánticos e euatlánticos.En segundo lugar, 

aparecen elementos boreais e iberoatlánticos e alguns endemismos iberoatlánticos. Por 

último, temos xeofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

4.8. Bioclimatoloxía 

4.8.1. Clasificación de Papadakis 

A clasificación de Papadakis caracteriza o clima desde o punto de vista agroecolóxico 

(Carballeira el al., 1983). Os límites de separación dos distintos tipos climáticos corresponden 

ós límites naturais dos diversos cultivos. 

A zona corresponde á unidade climática Temperado-cálida, cun réxime térmico temperado 

cálido (TE), o tipo de inverno é avea cálido (Av), o tipo de verán é Tríticum máis cálido (T) e o 

réxime de humidade é húmido (Hu). 

O tipo climático temperado cálido é axeitado para o trigo, avea, chícharos, remolacha, trevo e 

froitais, dando bos rendementos o millo. 

4.8.2. Período libre de xeadas 

O período libre de xeadas adoita a considerarse a tres niveis de risco (Papadakis, 1996): 

• Xeada mínima: risco de temperaturas <7ºC 

• Xeada dispoñible: risco a 2ºC 

• Xeada media: risco a 0ºC. 

Os rangos atopados na zona para a duración dos distintos períodos libres de xeadas son de 

50-100 días para a xeada mínima e de 200-250 días para a xeada media. 

4.9. Fauna 

Non existen estudios nin catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna do Concello de Mesía. 

En xeral, poderíase dicir que é a típica do centro de Galicia, aínda que as especies mais 

comúns están abondo diminuídas pola presión cinexética. 

A continuación cítanse algunhas das especies que pertencen a distintos grupos mencionados 

en diversos estudios consultados.  

Vertebrados 

PEIXES 
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• Salmo trutta trutta (reu) 

• Salmo trutta fario (troita) 

• Chondrostoma polylepis (boga) 

• Anguita anguita (anguila) 

ANFÍBIOS E REPTIS 

• Tritorus boscai (tritón) 

• Salamandra salamandra (salamandra) 

• Bufo bufo (sapo comun) 

• Lacerta schreiberi (lagartixa) 

• Natrix natrix (cobra de collar) 

• Vipeira seoani (vibora de seoane) 

MAMÍFEROS 

• Erinaceus europoaeus (ourizo) 

• Talca ocidental (toupa) 

• Ripistrellus pipistrellus (mórcego comun) 

• Oryctolagus cuniculus (coello) 

• Sciurus vulgaris (esquio) 

• Arvicola japidus (pouca de auga) 

• Rattus norvegicus (pouca comun) 

• Rattus rattus (pouca cenicienta) 

• Apodemus sylvaticus (rato de campo) 

• Mus musculus (rato caseiro) 

• Vulpes vulpes (raposo) 

• Lutra lutra (lontra) 

• Os seus scrofa (xabaril) 

Aves 

• Buteo buteo (ratoeiro) 

• Tyta alba (coruxa) 

• Cinclus cinclus (melro) 

• Erithacus rubecula (petirrojo) 

• Passer domesticus (gorrión) 

• Pyrrula pyrrula (reiseñor) 

 

Non se detecta no ámbito do territorio municipal ningunha especie con perigo ou ameazada, 

segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007, de 19 

de abril (DOG núm. 89); ou segundo o anexo II da Ley 42/2007 de patrimonio natural e da 

biodiversidade, nin incluída baixo a clasificación que segue a Unión Internacional para a 

Conservación da Natureza (UICN). 

4.10. A paisaxe 

A paisaxe pode definirse como a percepción que se posúe dun sistema ambiental. A 

consideración da paisaxe como medio ambiente implica dous xeitos fundamentais: a paisaxe 

como aglutinador dunha serie de características do medio físico e a capacidade que ten unha 

paisaxe para absorber os usos e actuacións que teñen lugar sobre el. Non obstante, o 

tratamento da paisaxe presenta a dificultade de atopar unha sistemática obxectiva para o 

medir, se ben case todos os modelos cadran en tres apartados: a visibilidade, a calidade 

paisaxística e a fraxilidade da paisaxe, definida como a capacidade para absorber os cambios 

que se producen nel. Así, os factores que integran a fraxilidade son: biofísicos (solo, 

vexetación, cromatismo, etc.), morfolóxicas (concas e fitos visuais, etc.) e a presión humana. 

4.10.1. Tipoloxías de paisaxe 

Unha vez analizado o territorio, este divídese en unidades homoxéneas, toda vez que non 

existe unha única conca visual, e para iso, realízase un inventario dos feitos parciais que 

compoñen a paisaxe, mediante: 

• Análise da cartografía existente da zona obxecto de análise. 

• Fotointerpretación de fotogrametría. 

• Traballo de campo, no que se confirman ou modifican os limites das unidades e a 

veracidade dos dados reflectidos na cartografía consultada. 

• Análise dos factores que inciden no territorio –xeomorfoloxía, hidroloxía, vexetación, 

edafoloxía e incidencia humana, entre outros, e establécese a cartografía definitiva. 

As distintas características superpóñense para formar as Unidades da Paisaxe. Esta división 

do territorio debe permitir obter maior información sobre as súas cualidades para o seu 

posterior tratamento. Trátase de lograr unidades de paisaxe homoxéneas tanto nos 

compoñentes que a conforman como na resposta visual ante posíbeis actuacións. 

O concello de Mesía sitúase na comarca de Ordes, e se encadra na gran rexión natural que é 

a Galicia Occidental. Dentro desta rexión, Mesía inclúese no grupo dos Vales Sublitorais 

Cantabro-Atlánticos e no tipo 2-2 Sublitoral Artabro, que inclúe as terras baixas e os tramos 

finais dos vales. Pola súa parte, a Estratexia da Paisaxe Galega inclúe a este territorio na 

unidade da Galicia Central. 

Dende o punto de vista global, o territorio municipal constitúe unha chaira, alterada ao norte 

do concello polos montes da Tieira. Descendendo de escala, esta chaira amosa unha forte 

compartimentación, formada por pequenas elevacións e as incisións da rede fluvial que, a 
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pesar de ser moi densa, apenas ten incidido sobre o relevo, formándose amplos vales. Esta 

compartimentación visual do terreo vese incrementada pola incidencia da vexetación, tanto 

natural como –principalmente- seminatural, de forma que en moi poucos puntos do concello 

se ten unha visión ampla do territorio. 

Así, dadas estas características xeomorfolóxicas do concello de Mesía, non se identifican 

concas visuais. 

Na paisaxe de Mesía predominan os prados e pasteiros, e as terras de cultivo, orientadas 

fundamentalmente á produción de forraxes, o que denota claramente a súa especialización 

gandeira. Moita menor presenza ten a paisaxe forestal, xa que este uso do solo está 

constituído basicamente por bosques de de repoboación e manchas de vexetación natural e 

de bosque autóctono. A vexetación natural, representada por elementos de vexetación 

autóctona de diferente tamaño, illados ou interpenetrando a unidade de vexetación 

seminatural; e tamén pola vexetación ripícola, aínda está presente neste territorio,  

Non se identifican en Mesía elementos paisaxísticos fráxiles nin en perigo de desaparición ou 

alteración, dada a pequena entidade do PXOM e o seu baixo nivel de intervención no 

territorio. Por outra parte, e como xa se ten dito, este territorio está intensamente humanizado, 

e isto deixa a súa pegada no hábitat, en forma de paisaxe agraria e rural. 

 

Estas unidades, á súa vez, agrúpanse no que se denomina tipoloxías de paisaxe, e son as 

seguintes: 

Paisaxe urbanizada 

O único núcleo que ten certas características urbanas é a capital municipal, o núcleo de 

Xanceda, características que veñen dadas máis ben pola súa concentración de servizos para 

a poboación que pola existencia dun mínimo tecido urbano. O núcleo disponse ó longo da 

estrada e está formado por un casarío moi pouco denso, composto case exclusivamente por 

vivendas unifamiliares e un par de edificios (baixo e unha ou dúas plantas), e con numerosos 

espazos baleiros, dedicados a hortas ou a outros usos. Outro núcleo con certa entidade é A 

Igrexa, na parroquia de Visantoña. Como no caso de Xanceda, o carácter urbano ven dado 

pola existencia de equipamentos, como un colexio e un centro de saúde. 

O resto dos núcleos teñen un carácter claramente rural. 

 
Núcleo de Xanceda 

Paisaxe rural 

A paisaxe rural é a tipoloxía dominante neste concello, aínda que moi mesturada con 

plantacións de eucaliptos. Trátase dunha paisaxe bastante ben conservada, cunha gran 

unidade física e moi ben adaptada á especialización económica da zona, que é a gandería. 

Está composta polos núcleos rurais, polas terras de cultivos do seu alfoz e por unha 

constelación de prados e pasteiros que cobren o territorio municipal, aló onde as plantacións 

de eucaliptos deixan espazo libre. 

A tipoloxía construtiva é a típica do rural galego, en moi diferentes estados de conservación e 

bastante mesturada con novas construcións illadas e espalladas polo termo municipal 

Paisaxe natural 

Dada a intensa humanización deste territorio, a vexetación natural quedou relegada a 

pequenos bosquetes espallados polo concello e. As veces, mesturados con outras especies 

de repoboación. Esta tipoloxía está presente principalmente nas beiras dos ríos e regatos, 

onde está presente unha boa mostra de vexetación ripícola, ben conservada e cun elevado 

grao de variedade. 
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Parroquia de Bascoi. Vexetación natural e paisaxe rural 

Paisaxe seminatural 

A paisaxe seminatural está formada principalmente por bosques de eucaliptos e –en moita 

menor medida-, piñeiros, formando un tapiz case continuo nalgunhas áreas, mesturado con 

prados e terras de cultivo. Nestas terras, relativamente planas, os bosques de frondosas de 

repoboación cumpren unha función visual de compartimentación do terreo, dando unha 

impresión dunha paisaxe fraccionada en moitas unidades visuais de pequeno tamaño. 

 
Cabrui. Bosquete de eucaliptos 

 

En resumo, este é un territorio bastante antropizado, no que predomina a paisaxe rural, 

formada por unha miriada de parcelas de cultivo, asociadas aos núcleos rurais e ao viario. A 

pé do terreo só se advirten pequenas unidades da paisaxe debido á compartimentación do 

terreo, tanto natural, como a disposición xeomorfolóxica como de orixe antrópico, como os 

bosques de repoboación de frondosas. 

4.11. Biodiversidade 

A biodiversidade reflicte o número, variedade e variabilidade dos organismos vivos e cómo 

estes cambian dun lugar a outro e co paso do tempo. Inclúe a diversidade dentro das 

especies (diversidade xenética), entre especies (diversidade das especies) e entre 

ecosistemas (diversidade dos ecosistemas). 

A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón 

tamén para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade 

constitúe a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan. 

A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con 

precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o 

número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si 
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mesmos, non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles 

para tomar decisións no ámbito da planificación, como é este caso. 

Neste zona, os factores responsables do prexuízo que sofre a biodiversidade son escasos, 

pudendo citar a intensificación da agricultura, o abandono de terras, a silvicultura 

monoespecífica do eucalipto. Habería que engadir tamén o cambio climático, que podería 

acelerar, a curto prazo, o ritmo de perda da diversidade biolóxica. Pola contra, tamén existen 

no concello factores positivos para a biodiversidade, como é a existencia de humidais e de 

áreas protexidas (LIC), amais de manchas de vexetación natural, en moitos casos pouco 

fragmentadas. 

Pola súa parte, os principais factores que poden xerar riscos de perda de biodiversidade 

neste territorio son a modificación do hábitat, a fragmentación das masas boscosas, a 

introdución de especies invasoras fora da súa área de distribución natural, a sobreexplotación 

dos recursos naturais e a contaminación, especialmente a xerada polo abuso dos fertilizantes, 

que se traduce nun exceso de nutrientes nos solos e nas augas e que pode causar 

eutrofización nos humidais do concello. 

Non existe no concello ningún elemento incluído no Anexo I Tipo de hábitats naturales de 

interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de espacial 

conservación (Ley 42/2007, de 13 de decembro) máis aló dos espazos descritos no punto 

4.6.3. deste ISA: Curso Alto do río Mendo, catalogado polo Plan Hidrolóxico Galicia Costa; o 

LIC río Tambre, e os humidais catalogados de O Maruzo, As Capelas e Salgueiro. 

Outros hábitats descritos no Inventario Nacional (MMA) foron obxecto de traballo de campo 

específico, co obxectivo de coñecer o seu estado actual. Como resultado desta análise, 

observase que a maior parte dos contemplados no Inventario están desaparecidos ou en moi 

mal estado de conservación, a causa dos procesos de concentración parcelaria ou polos 

cambios dos usos do solo. Ademais, compre ter en conta que gran parte dos hábitats 

sinalados no Inventario están incorporados hoxe ao LIC e, polo tanto, protexidos. 

O resultado do estudo dos hábitats inventariados exponse a continuación: 
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16991 81E025 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

16991 115020 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

16991 411060 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

17680 621331 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

17680 115020 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

17680 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

17680 411060 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

18182 302022 Desaparecido Na AC-233 Concentración 
parcelaria e estrada 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

18510 309036 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

18510 81E025 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

19041 309036 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19041 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19249 309036 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19249 303044 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal 
supratemplado hiper-
ultrahiperhúmedo 
cántabro meridional 

Np 

19249 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 
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doufourianum, 

19467 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e líña de Alta 
Tensión 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

19477 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19738 411060 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

19738 115020 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

19738 541032 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

19738 541038 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

19738 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

19738 541030 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

19738 302018 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

19738 303049 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

19738 621331 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

19738 81E025 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

19738 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

19852 309036 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

19852 302022 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

20012 81E025 En bo estado Marxes do río 
Traveso   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

20406 541030 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

20406 621070 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

20406 81E025 En bo estado Marxes do río Samo   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

20406 621331 En bo estado Marxes do río Samo   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

20406 115020 En bo estado Marxes do río Samo   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

20406 411060 En bo estado Marxes do río Samo   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

21153 115020 En bo estado Marxes do río Samo   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

21153 621070 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

21153 411060 En bo estado Marxes do río Samo   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 
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21153 541032 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

21153 211012 En bo estado Marxes do río Samo   

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

21153 621331 En bo estado Marxes do río Samo   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

21153 81E025 En bo estado Marxes do río Samo   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

21153 541030 En bo estado Marxes do río Samo   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

21154 302022 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Concentración 
parcelaria e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

21738 302022 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Concentración 
parcelaria e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22060 211012 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

22060 302018 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

22060 302022 Desaparecido Arbolado Reforestación e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22299 309036 Desaparecido Nunha pista de 
catastro Excasa entidade 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

22388 302022 Desaparecido No núcleo de 
Gasalla (Frades) Pastos e vivendas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22579 81E025 Desaparecido Regato de excasa 
entidade 

Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

22618 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22688 309036 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

22688 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

22812 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23026 823013 Desaparecido Pastos e o núcleo 
de A Fraga 

Fincas traballadas e 
pistas de concentración 
parcelaria 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

23128 302018 Desaparecido Mina Movementos de terra 
dentro da mina 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23426 302018 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23426 211012 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas enanas 
encharcadas de espiga 
de agua 

Np 

23426 302022 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23426 302021 Desaparecido Pastos e arbolado 
Reforestación e 
concentración 
parcelaria 

  Brezal-tojal meso-
higrófilo gallego * 

23492 309036 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 
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23492 302022 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23575 543115 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Eupatorium cannabinum. 
Herbazales nitrófilos 
cántabro-euskalunes 
con eupatorios 

Np 

23575 302018 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

23575 302022 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

23575 541030 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

23575 115020 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

23575 411060 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

23575 541038 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

23575 621331 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

23575 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

23575 541032 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Movementos de terra 
dentro da mina e fincas 
traballadas 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

23636 309036 En bo estado Rego de Xanceda   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

23636 81E025 En bo estado Rego de Xanceda   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

23636 303049 En bo estado Rego de Xanceda   

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

23636 823013 En bo estado Rego de Xanceda   Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

23636 411060 En bo estado Rego de Xanceda   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

23636 541038 En bo estado Rego de Xanceda   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncal oligótrofo 
atlántico   

23636 541032 En bo estado Rego de Xanceda   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional 

  

24279 621331 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos 

Necesita redelimitación 
por movementos de 
terra e reforestación 
cara u oeste 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

24279 309036 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

24279 81E025 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24279 411060 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 

sampaioanus. 
Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

24279 823013 Parcialmente 
desparecido 

Mestura de arboredo 
e pastos   Genista falcata, Physospermum 

cornubiense, Quercus pyrenaica. 
Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24358 823013 En bo estado Na marxe dereita do 
rego de Moar 

Alterado cara o norte 
pola reforestación 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24529 309036 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

24529 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 
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24612 81E025 En bo estado 
Incluído na Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24626 823013 En bo estado Na marxe dereita do 
rego da Fontefria 

Necesita redelimitado 
por reforestación cara o 
norte 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24674 302022 Desaparecido So prados Fincas traballadas 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

24733 302022 Desaparecido Naves Ceramicas 
Verea Construcción de naves 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

24756 823013 Desaparecido So prados Concentración 
parcelaria 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24813 81E025 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24813 541030 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

24813 621331 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

24813 621042 Desaparecido Arbolado Concentración 
parcelaria 

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

24944 823013 Desaparecido Maioritariamente 
prados 

Granxa e fincas 
traballadas 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

24979 81E025 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

24979 621042 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

24979 621331 En bo estado Marxes do río 
Tilleiro   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

25413 302022 Desaparecido So prados 
Concentración 
parcelaria e 
reforestación 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

25845 81E025 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

25845 621331 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

25845 115020 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

25845 541030 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

25845 309036 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

25845 303049 En bo estado Marxes do rego das 
Virtudes   

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

26071 81E025 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26071 621331 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

26071 621042 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

26071 226012 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Callitriche hamulata, Callitriche obtusangula, 
Potamogeton filiformis var. filiformis, 
Potamogeton nodosus, Ranunculus fluitans, 
Ranunculus penicillatus, Ranunculus 
pseudofluitans. 

Comunidades de 
Ranunculus 
pseudofluitans y 
Callitriche brutia 

Np 
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26071 215011 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Lemna gibba, Spirodela polyrhiza. Comunidades de lenteja 
de agua gibosa Np 

26071 823013 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

26071 541030 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

26088 81E025 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26088 309036 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

26088 303049 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

26088 823013 Desaparecido Mestura de arboredo 
e pastos 

Reforestado e 
movemento de terras 

Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

26215 541030 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

26215 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

26215 302018 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, 
Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, 
Festuca querana, Genista anglica subsp. 
ancistrocarpa, Genista anglica subsp. 
anglica, Genista berberidea, Genista 
carpetana, Genista micrantha, Leuzea 
longifolia, P 

Brezal hidromorfo 
termo-mesotemplado 
galaico-portugues 

* 

26215 303049 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
xerófilo termo-
mesotemplado galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

Np 

26987 541032 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Pradera-juncal 
oligótrofa orocantábrica 
meridional   

26987 621073 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos con galios   

26987 621333 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo   

26987 621042 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula 
erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis 
scorpioides subsp. scorpioides, Rorippa 
microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa xsterilis, 
Veronica beccabunga, Veronica catenata. 

Apiales de berrazas y 
gramas de cien pies   

26987 215011 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Lemna gibba, Spirodela polyrhiza. 
Comunidades de lenteja 
de agua gibosa Np 

26987 81E025 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

26987 823014 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. Carballedas acidófilas 

galaico-portuguesas Np 

26987 551031 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  

Bellis perennis, Cynosurus cristatus, 
Leontodon autumnalis, Phleum pratense 
subsp. pratense, Trifolium repens, Veronica 
serpyllifolia subsp. serpyllifolia. 

Prado mesófilo de 
diente noroccidental 
ibérico mesotemplado   

26987 215517 En bo estado 

Incluído na 
amplación da Rede 
Natura "LIC Rio 
Tambre" 

  Ranunculus hederaceus, Ranunculus 
omiophyllus 

Céspedes de charcas 
dominadas por 
Ranunculus 
omiophyllus   

28184 823013 Desaparecido Arbolado Reforestado Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

28323 621070 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos   

28323 81E025 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Arisarum proboscideum, Brachypodium 
gaditanum, Campanula primulifolia, 
Clematis campaniflora, Frangula alnus 
subsp. baetica, Holcus grandiflorus, 
Scrophularia laevigata, Scrophularia 
scorodonia. 

Alisedas galaico-
portuguesas * 

28323 541030 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex binervis, Carum verticillatum, 
Deschampsia cespitosa subsp. hispanica, 
Galium rivulare, Hypericum undulatum, 
Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, 
Serapias cordigera, Silene laeta. 

Juncales oligótrofos de 
óptimo atlántico e 
ibérico occidental 

  

28323 211011 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Anagallis crassifolia, Apium inundatum, 
Baldellia ranunculoides, Eleocharis 
multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes 
azorica, Isolepis fluitans, Juncus 
heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia 
globulifera, Rhynchospora rugosa. 

Praderas anfibias 
enanas de juncos de 
espiga 

Np 

28323 226011 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Callitriche hamulata, Callitriche obtusangula, 
Potamogeton filiformis var. filiformis, 
Potamogeton nodosus, Ranunculus fluitans, 
Ranunculus penicillatus, Ranunculus 
pseudofluitans. 

Comunidades de 
Ranunculus 
pseudofluitans con 
Callitriche lusitanica 

Np 
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28323 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

28323 309036 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Adenocarpus anisochilus subsp. 
anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus 
ingramii, Cytisus striatus subsp. striatus, 
Ulex europaeus. 

Xesteiras con tojos. Np 

28323 115020 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, 
Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, 
Ranunculus saniculifolius, Ranunculus 
trichopyllus, Ranunculus tripartitus. 

Comunidades de 
batráquidos 
dulceacuícolas 
enraizados de aguas 
estancadas 

* 

28323 411060 Desaparecido Arbolado Reforestado Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus 
sampaioanus. 

Orlas espinosas 
oligótrofas cantábricas Np 

28323 621073 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Carex paniculata subsp. lusitanica, Carex 
reuteriana subsp. reuteriana, Carex 
reuteriana subsp. tartesiana, Galium 
broterianum, Holcus reuteri. 

Marciegales oligo-
mesótrofos con galios   

28323 621331 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea, 
Eleocharis palustris subsp. palustris, 
Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, 
Oenanthe globulosa, Ranunculus 
ophioglossifolius, Sparganium erectum 
subsp. neglectum. 

Esparganiales con nabo 
del diablo y grama de 
cien pies 

  

28323 722090 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Ctenidium molluscum, Encalypta 
streptocarpa, Moehringia muscosa var. 
catalaunica, Neckera crispa, Polypodium 
cambricum, Polypodium xfontqueri, 
Polypodium xshivasiae, Saxifraga fragilis 
var. fragilis, Saxifraga fragilis var. valentina, 
Tortella tortuosa. 

Vegetación brio-
pteridofítica epífita o 
rupícola, ombrófila y 
esciófila, de suelos 
poco profundos, 
cántabro-atlántica, 
mediterránea ibérico 
oriental y canaria 

Np 

28323 823013 Desaparecido Arbolado Reforestado Genista falcata, Physospermum 
cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Carballedas galaico-
portuguesas Np 

28323 215042 Desaparecido Arbolado Reforestado   
Comunidades 
dulceacuícolas de 
Potamogeton natans 

Np 

28473 302022 Desaparecido Arbolado Reforestado 

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 
Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, 
Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
mackaiana, Festuca ovina subsp. hirtula, 
Festuca paniculata subsp. longiglumis, 
Laserpitium prutenicum subsp. 
doufourianum, 

Brezal-tojal meso-
higrófilo galaico-
portugues y galaico-
asturiano septentrional 

* 

 

4.12. Evolución en caso de non aplicación do PXOM (Alternativa “0”) 

O concello de Mesía non presenta problemas concretos ou específicos nos eidos ambiental, 

urbanístico ou socioeconómico. As únicas disfuncións que compre ter en conta son a falla 

actual de concreción do centro urbano e a debilidade demográfica. 

Aínda así, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental, 

urbanístico ou socioeconómico non producirá efectos positivos no conxunto do territorio 

municipal, senón máis ben o contrario, toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten 

a intención de corrixir problemas xerais do concello, como a creación de solo industrial, a 

consolidación do núcleo urbano de Xanceda, a regularización das industrias existentes, 

situadas no medio rural, ou o desenvolvemento do abastecemento de auga e o saneamento, 

evitando riscos para a saúde humana, tal como queda reflectido ao longo do punto 5 

(Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos do PXOM de Mesía) do presente informe. 

Pola contra, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero” podería xerar, dende o punto de 

vista ambiental e urbanístico, os seguintes efectos xerais negativos ou non desexados: 

• Unha previsible e paulatina degradación da paisaxe rural polo xurdimento de tipoloxías 

construtivas sen planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non 

deseñada para este fin. 

• A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número 

de vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar nunha 

maior proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o 

desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: espazos 

vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

• Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

• Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. O difuso 

construtivo impide a concreción dunha rede que dea resposta a esta eventualidade. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede rural de camiños xurdida 

sen planificación previa. 

• Inexistencia de factores de atractividade para as industrias a causa da ausencia de 

planeamento para esas actividades, o que conlevaría a perda de inversións, diminución 

da oferta laboral e o reforzo da tendencia á emigración cara outras áreas con máis oferta 

de solo industrial. 

• Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño 

acorde coas necesidades. 

• Problemática coa conservación dos espazos naturais, sobre todo, en aqueles máis 

próximos a áreas onde se desenvolven actividades produtivas. 

• Limitación ao desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da 

tendencia ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM (alternativa “cero”) suporía o 

mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia 
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das xa superadas Normas Subsidiarias, que datan do ano 1987, causantes da actual 

situación urbanística e dos problemas identificados. 

5. Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Mesía recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

• Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais 

e dos obxectivos propostos, minimizando as afeccións negativas e simplificando, na 

medida do posible, a xestión administrativa. 

• Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou 

fases de desenvolvemento e a diferentes alternativas que se poden producir. 

• Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica, tanto da 

administración pública como do sector privado. Tamén, debe contemplarse como 

condicionante a parcelación actual do solo. 

• Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de 

calidade como consecuencia do planeamento. 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

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 tendinte a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución dos 

sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilitou, evitando 

que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poda ser utilizado para 

mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

A inexistencia dun Plan Director Comarcal, que defina as directrices xerais de estruturación 

do territorio, obriga a efectuar unha análise das necesidades e posibles demandas de solo 

para efectuar a ordenación xeral. 

Os grandes apartados orientadores do PXOM de Mesía son os seguintes: 

• Entendemento do PXOM como un documento orientado ó Desenvolvemento sostible de 

Mesía 

• Dimensión territorial do planeamento, atendendo a realidade actual de Mesía e 

procurando ó equilibrio rural-urbano do concello, para entender esta dimensión como o 

escenario dos problemas de localización, mobilidade e transporte. Posibilitando a 

implantación de equipamentos, espazos libres e servizos que dean resposta a esta 

realidade. 

• Innovación das políticas urbanísticas para adaptalas á realidade de desenvolvemento da 

Vila de Xanceda como centro urbano, á resolución dos problemas das implantacións 

industriais e asentamentos residenciais periféricas, a ordenación dos núcleos rurais, para 

artellar o conxunto do concello no horizonte temporal de vixencia do novo Plan. 

• Perfección técnica do documento, implantando unha nova cultura urbanística, mellorando 

a escala de aproximación ós problemas formais e creando un corpo regulador adaptado á 

normativa xurdida. 

• A xestión do Plan confiada en gran medida o seu desenvolvemento mediante á redacción 

de instrumentos de desenvolvemento (Unidades de Actuación, Plans Especiais e 

Parciais) para conquerir un documento flexible e perdurable no tempo, si ben moi 

concreto á hora de establecer os trazados para garantir a súa viabilidade. 

• Atención ao medio ambiente e a utilización sostible dos recursos naturais e produtivos do 

territorio e a paisaxe, ordenando e protexendo o solo rústico e os espazos naturais. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM debe recoller os seguintes obxectivos e 

criterios de carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

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

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa 

funcionalidade. 

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

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Manter as delimitacións derivadas das actuais Normas Subsidiarias Municipais 

B.3) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.4) Ordenar os usos residenciais e as actividades do sector primario 

B.5) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular 

B.6) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial, salvo aqueles 

que se consideren estratéxicos para o desenvolvemento e a economía do concello. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 
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C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establecerá detalladamente este obxectivo 

en relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público áreas de interese que pasen a constituír o sistema 

xeral de espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non 

en inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar axeitadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos 

recursos naturais e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer 

nos solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñan unha recuperación da 

calidade de vida (saneamento, abastecemento, viario e rede xeral de comunicacións). 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

5.1. Criterios e obxectivos de ordenación 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o municipio de Mesía 

ten unha orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 

A formulación do Plan Xeral preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización e procura de maior dinamismo dos sectores produtivos, neste caso os 

industriais, agropecuarios, forestais ou ecoturísticos, sendo capaz de prever un crecemento 

continuado e sostido nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, no que 

a día de hoxe se concentra a principal consolidación edificatoria e existencia de servizos, a 

existencia dunha trama de núcleos máis laxa, cuia organización principal é a parroquia, así 

como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

O Plan Xeral plantéxase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Mesía e 

ser eminentemente realista. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

materialización das determinacións de planeamento que se fixan, nos prazos que se 

determinan. Un Plan Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de 

xestión urbanística e a capacidade da Administración actuante, sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, asemade, obxectivo básico para 

o conxunto do termo municipal coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a 

fin de recuperar e desenvolver de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades 

agrarias, industriais e comerciais: desenvolver as comunicacións e os servizos comunitarios e 

favorecer o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que 

aos solos se lle asignen. 

A relación dos obxectivos e criterios de ordenación do PXOM de Mesía atópase no capitulo 3 

da Memoria do PXOM. 

5.2. Criterios específicos de marcado carácter ambiental 

Completando o anterior, o PXOM de Mesía debe basearse nos seguintes criterios 

específicos: 

5.2.1. Criterios respecto á sostibilidade territorial e densidade urbana 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos 

ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en 

diversas áreas da nosa Comunidade Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas 

máis que ao control do crecemento, a evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o 

consumo inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e privadas, como xa 

se ten dito, cara á recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación existente e á 

colmatación dos espazos baleiros no único núcleo urbano do concello considerado como tal, 

ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

O aumento da densidade nos núcleos rurais tradicionais ten que ir acompañado dunha 

política de preservación do medio rural co fin de potenciar o seu insubstituíble valor 

paisaxístico e ecolóxico, así como soporte de outros usos e actividades innovadoras, dentro 

do que se entende como “conservación activa do medio rural”. 

5.2.2. Criterios respecto dos límites territoriais do crecemento 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento. Concretamente, 

son os seguintes: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ó crecemento efectivo da 

poboación, entendendo como poboación a do núcleo urbano e a dos núcleos rurais. 
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Farase, cando exista información estatística4, unha proxección demográfica para o tempo 

de duración do PXOM, contemplando varios escenarios tendenciais. 

• Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na 

trama existente, estritamente dimensionados ó crecemento previsible. 

• En ningún caso se proporán solos residenciais nas proximidades de calquera espazo 

natural ou proposto para a súa inclusión na Rede Natura, ou de calquera área recollida 

neste informe ou no Plan como de Protección Ambiental. Tampouco se proporán solos 

residenciais nas proximidades de áreas de extracción ou acopio de materia prima para a 

industria local. 

5.2.3. Criterios de planeamento respecto ó tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos, só se permitirán as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non 

procedentes nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o 

aproveitamento das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ó medio rural e 

natural, e as declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso se permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios, 

fondos de vales ou na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico. Especialmente, 

deberán establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre 

edificacións, implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós accesos e o 

contorno. 

Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os impactos 

producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

5.2.4. Criterios respecto dos asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

• O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

• O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 

• As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

• Para a súa delimitación, terase en conta a estrutura da propiedade 

                                                 
4 O nivel mínimo de desagregación nas proxeccións demográficas é a comarca. 

O Plan Xeral establecerá a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e de 

edificabilidade. Así mesmo, independentemente das previsións de crecemento, reservaranse 

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

5.2.5. Criterios de planeamento respecto á paisaxe 

A paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio, cuia consideración e 

análise producen decisións directas na ordenación, tales como a preservación de áreas 

vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para un eventual uso 

turístico, etc. 

Neste sentido, plantéxanse os seguintes aspectos e análises: 

• Insolación e reflectividade. 

• Identificación e aportación de novos valores escénicos mediante o deseño. 

• Novos roles de elementos singulares da paisaxe abandonados ou deteriorados. 

• Escala e características dos proxectos necesarios para preservar, restaurar ou refacer a 

paisaxe. 

• Criterios para actuacións territoriais que destaquen o valor da paisaxe. 

Elementos da paisaxe 

• A maior parte do conxunto de estruturas e elementos que aínda conforman e caracterizan 

a paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser 

testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega. 

• O conxunto das estruturas rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe 

tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal 

sexa o seu estado de conservación. 

Dende o Plan Xeral crearanse as condicións –na medida do posible- para a aplicación dunha 

política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en especial o 

mantemento e recuperación das masas arbóreas existentes no medio rural, mediante a 

conservación ou rehabilitación das características ecolóxicas e culturais de cada contorno. 

Por outra parte, terase en conta que na ordenación, deseño e tratamento dos diferentes 

espazos urbanos, rurais e naturais, deberán contar coas afeccións sonoras, e plantexar 

formas axeitadas para a protección, tratamento e xestión. 

5.2.6. O valor estratéxico do patrimonio natural do concello 

A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas 

políticas de conservación da natureza, entendendo por conservación o conxunto de medidas 

encamiñadas ó mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da 
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diversidade xenética e o emprego ordenado dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este 

obxectivo debe ser prioritario, atendendo ó importante e diverso patrimonio natural con que 

aínda contamos. 

Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos 

necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos 

recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A 

axeitada valoración do patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a afrontar, 

senón que debe ser a base do crecemento, calquera que sexa o modelo definitivo. 

5.2.7. Criterios de planeamento respecto do patrimonio natural 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medio ambiente e reguladoras dos 

recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas 

e insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial 

atención aos efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir e tendo en conta os 

posibles impactos negativos para o contorno e positivos no eido socioeconómico. 

Dende o planeamento se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de 

facilitar a dotación e xestión das infraestruturas, en particular as relacionadas co ciclo hídrico: 

abastecementos, depuración e vertidos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia. 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica. É dicir, os usos e actividades 

permitidos no medio rural deberán evitar, na medida do posible, afeccións ós hábitats naturais 

que impidan o libre movemento das especies ou limiten a interacción dos compoñentes da 

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

No PXOM se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica, 

en especial de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó mantemento de 

determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- 

de albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos 

illados para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

5.3. Integración das variables e criterios do AAE no PXOM 

O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os 

criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do 

Plan co medio ambiente. 

Este apartado describe o grao de integración das variables e criterios indicados e ven a 

completar, confirmar ou desenvolver o exposto ao longo dos puntos 5.1 e 5.2 do presente ISA 

(Criterios de ordenación e obxectivos ambientais estratéxicos). Preténdese, en definitiva, 

acadar unha abordaxe integral das variables a tódolos niveis e dende varios puntos de vista. 

Ao mesmo tempo, na medida que se identifican impactos nunha variable determinada, 

procúrase darlles resposta neste apartado co fin de evitar un tratamento xeral dende os 

puntos 6 e 7 do presente ISA. 

5.3.1. Paisaxe 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no único 

núcleo urbano do concello de Mesía como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de 

compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e 

evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, calquera tipo de presións sobre os elementos naturais e singulares da 

paisaxe. 

Evitarase calquera afección a puntos singulares ou que poidan sufrir fortes impactos visuais. 

5.3.2. Medio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Mesía, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están catalogados e protexidos polo Plan. De acordo co anterior, 

están protexidas a fracción do LIC do Tambre que afecta ao concello, as ribeiras dos ríos do 

concello, as masas de vexetación natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humedais 

descritos, ou calquera outro ecosistema de interese, incluido ou non no Inventario Nacional de 

Hábitats, así como as súas áreas de transición. As diversas figuras de protección presentes 

no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial vixente. Asi mesmo, o Plan ten en 

conta a prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística, 

segundo se indica na Ley 42/2007, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 

Así mesmo, establécense medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente e tendo en conta que o concello de Mesía está catalogado 

como zona de alto risco de incendio pola Consellería de Medio Rural. 
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No Documento de Referencia faise referencia á actividade extractiva. Esta actividade 

baséase na obtención de materia prima para as fábricas de cerámica, e consiste en 

extracción de arxilas e áridos. Por razón da ubicación dos depósitos de material (depósitos 

cuaternarios, chairas aluviais, próximos aos cursos fluviais, etc.), evitarase a invasión de 

áreas protexidas, chairas fluviais e, en xeral, calquera zona de interese natural. Así mesmo, 

evitarase a compactación do terreo por parte da maquinaria empregada nas tarefas 

extractivas, así como calquera tipo de vertidos. 

Por último, o Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, co fin 

de protexer a biodiversidade e facilitar o seu disfrute pola poboación. 

5.3.3. Patrimonio 

O Plan identifica e protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e 

arqueolóxico, e ten actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á 

rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos 

propietarios o correcto mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da 

edificación). 

5.3.4. Sociedade 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Mesía á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, pero non intervén na procura do 

equilibrio demográfico nin da súa distribución territorial. A única proxección demográfica 

dispoñible é a que fai o IGE, pero é de ámbito comarcal, e non é axeitada para Mesía, ao ter 

ambos ámbitos dinámicas demográficas diferentes. Non obstante e tendo en conta a 

evolución dos indicadores demográficos (páxina 12), considérase que Mesía vai manter a 

tendencia regresiva, predominante nos últimos anos. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan, e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables 

e/ou dependentes no deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de 

espazos e centros públicos, suficientes e ben comunicados. 

As dotacións e os equipamentos situaranse no territorio tendo en conta criterios de 

concentración, tendo en conta as posibilidades de relación dos habitantes do concello. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e 

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Xanceda (Casa do 

Concello) e en tódalas parroquias ou onde sexa requirido, resolvendo as dúbidas que poidan 

ter os interesados ou a poboación en xeral. Así mesmo, terase en conta a opinión dos foros 

de participación da Axenda 21 local, xa que moitas das liñas estratéxicas da Axenda 

coinciden coas variables de sostibilidade do Plan Xeral. 

Dende o punto de vista social, en Mesía non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

5.3.5. Economía 

O Plan analiza as posibilidades que ten a economía local, tendo en conta a súa situación (a 

carón de dúas estradas estratéxicas) e a súa actividade tradicional. Desta análise se deduce 

a necesidade dunha área industrial que, por un lado dea resposta ás necesidades actuais e 

futuras e, por outro, ordene e concentre a actividade económica dispersa polo territorio 

municipal. 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Mesía, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

5.3.6. Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo urbano de Mesía –Xanceda- centro administrativo 

e de servizos do concello. Tamén contribúe á habitabilidade do medio con zonas verdes 

accesibles e de calidade e mellorando a calidade da paisaxe urbana actual. 

O Plan promove a completación e consolidación do tecido urbano, alternando a edificación 

cos espazos públicos e zonas verdes, de xeito que procuren a máxima interacción entre o 

medio urbano e os habitantes. 

Por outra parte, a dispersión da poboación impide unha localización racional dos 

equipamentos, –tres cuartas partes de poboación vive nos núcleos rurais –incluído Xanceda-, 

e o resto (25%) vive en diseminado- que por razóns obvias, deben localizarse na capital 

municipal. Este feito, xunto coa imposibilidade de descentralizar moitos dos servizos, fai que 

non se poidan evitar desprazamentos polo concello. 

O Plan ten en conta a tipoloxía predominante no concello, a demanda da vivenda e a presión 

edificatoria, e xustifica razoadamente a elección do tipo de vivenda a implantar nos distintos 

tipos de solo (urbano residencial, industrial ou núcleo rural). 
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O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos 

sistemas de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do 

concello. 

5.3.7. Medio rural 

O Plan protexe suficientemente os espazos de interese produtivo para o sector primario, con 

alternativas de ordenación. 

Localizaranse e protexeranse os ecosistemas de valor natural, como áreas forestais de 

especial valor, bosques naturais de especies autóctonas e bosques ripícolas. 

Polo que fai á ampliación dos núcleos rurais, a edificación farase a partir do núcleo orixinal, 

favorecendo a rehabilitación, a regularización, a compactación e o mantemento da 

configuración tipolóxica tradicional. Así mesmo, o Plan impide calquera tipo de afección 

negativa nestes núcleos, contribuíndo deste xeito a conservar e protexer a paisaxe rural 

tradicional e o alfoz destes núcleos. A tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional 

vía ordenanza. Ao mesmo tempo, estableceranse fórmulas para a eliminación ou corrección 

de emprazamentos irregulares. 

Nesta variable compre mencionar que o Decreto 206/2007, de 25 de outubro, declara zona de 

especial interese agrario o solo rústico de protección agropecuaria do concello de Mesía. 

Por outra parte, o Plan garantirá o acceso a servizos básicos aos que teñen dereito como 

cidadáns: dotacións e equipamentos, subministración de auga potable, saneamento e 

recollida de RSU. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, espazos axeitados para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria en, alomenos, cada unha das parroquias do concello. O 

Plan prefire esta solución antes que situar un só punto de recollida para evitar 

desprazamentos innecesarios da maquinaria agrícola. 

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos 

sistemas de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do 

concello. 

5.3.8. Medio industrial 

No deseño da nova área industrial de Lanzá, compre ter en conta as características do medio 

circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural. Este 

deseño farase segundo os principios da ecoloxía industrial, que establece a conexión entre os 

residuos de unhas industrias e as materias primas de outras, ademais do compromiso das 

empresas de implicarse na protección e defensa do medio ambiente a través dunha proposta 

de xestión ambiental. Estes principios poden resumirse en tres eixes principais: o emprego de 

materiais locais, a redución de residuos e a prevención da contaminación. 

Garantirase a accesibilidade e a dotación de equipamentos e infraestruturas necesarias para 

a escala da área industrial e as súas necesidades e, se procede, adaptada as súas 

características. 

A nova paisaxe urbana industrial integrarase no entorno, establecendo as oportunas áreas de 

transición e amortecemento entre a zona industrial e as áreas naturais e/ou zonas poboadas. 

5.3.9. Mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, reflicte a realidade do concello e mantén a actual concentración 

dos servizos e equipamentos públicos, e tamén privados, na vila de Xanceda e, en menor 

medida, no núcleo de Visantoña, aplicando criterios de concentración e de racionalización da 

inversión pública, dada a enorme dispersión da poboación. Esta mesma dispersión non 

permite un acceso homoxéneo da poboación aos servizos e equipamentos municipais, 

provocando necesidades de mobilidade, xa sexa a través de transporte público ou privado. O 

transporte público, como é habitual no medio rural galego (e tamén en moitas áreas urbanas) 

presenta unha extraordinaria debilidade (agás o sistema de transporte escolar). A 

consecuencia principal é que a poboación que ten necesidades de mobilidade opta polo 

desprazamento por medios privados, nun modelo de transporte claramente insostible polo 

custo que ten, pola contaminación atmosférica que produce e polo consumo de espazo que 

fai (aparcadoiros, ocupación das vías de comunicación, etc.).  

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, pola incapacidade económica dos concellos e porque a iniciativa privada está 

ausente a causa da falla de rendibilidade das explotacións. 

No punto 3.4.3 (Transportes e comunicacións) do presente ISA descríbense as posibilidades 

que os habitantes de Mesía teñen en relación ao transporte público 

Pola súa parte, o PXOM trata de reducir as necesidades de mobilidade da poboación 

5.3.10. Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Disporase, vía ordenanza, o soterrado das liñas de distribución de enerxía aló onde sexa 

posible nas xa existentes, e sempre no caso de novos tendidos. 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía 

sostible procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, 

modificada pola Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. 

Segundo o disposto na citada Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria 
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deberá estar especialmente xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que 

fagan necesaria a súa protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de 

clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de 

enerxía de fontes renovables máis alá dos executados a partir da aprobación de instrumentos 

de ordenación do territorio. 

5.3.11. Atmosfera 

No concello de Mesía existe unha actividade extractiva de minerais a ceo aberto. Esta 

actividade baséase na obtención de materia prima para as fábricas de cerámica, e consiste 

na extracción de arxilas e áridos. Por razón da ubicación dos depósitos de material (depósitos 

cuaternarios, chairas aluviais, próximos aos cursos fluviais, etc.), pode existir o risco de 

vertidos aos cursos fluviais. Outra fonte de contaminación derivada desta actividade é o 

aumento de partículas na atmosfera debido ao movemento e terras, e as emisións da 

maquinaria empregada, aínda que este impacto ten carácter local e puntual. 

A única actividade industrial susceptible de xerar contaminación, en forma de emisións á 

atmosfera provén das dúas telleiras que perviven no concello (Campo e Verea), 

concretamente no proceso de cocido da cerámica. A modernización sufrida polos fornos 

destas factorías fai que as inmisións á atmosfera sexan actualmente moi baixas. 

Non existe rede de esgotos agás nos núcleos de Xanceda e Visantoña, coas correspondentes 

depuradoras. A cuestión do saneamento do resto do territorio municipal resolvese de xeito 

individual, a través de fosas sépticas ou pozos negros, co conseguinte perigo de 

contaminación das augas, tanto subterráneas como superficiais. 

Outra fonte potencial de contaminación no concello de Mesía procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. En calquera caso, esta fonte representa tamén 

un risco moderado debido a que a actividade gandeira, importante aínda, está a perder peso 

no conxunto do concello. Neste sentido, compre citar a explotación gandeira porcina 

“Taboada Integral”, situada en Pazo-Castro, e que conta con Autorización Ambiental 

Integrada. Esta explotación debe terse en conta como posible fonte de contaminación debido 

ao seu tamaño (ten capacidade para máis de 1.000 nais reprodutoras). O principal risco 

derivado desta actividade procede do lavado das instalacións da granxa e dos xurros. 

Calquera problema no almacenaxe destes efluentes causado polo mal funcionamento dalgún 

dos sistemas de control pode causar vertidos e contaminar os solos e augas superficiais e 

subterráneas. 

O mapa acústico de Mesía (alternativa “0”) está definido no punto 4.6.1. do presente ISA. O 

desenvolvemento do PXOM non vai alterar este mapa, nin inducir novas áreas de 

sensibilidade acústica. En calquera caso, o Plan proporá medidas amortecedoras do ruído 

xerado polo tráfico rodado, única fonte sónica do concello sobre a que se pode actuar. 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% 

dos totais emitidos á atmosfera. O calculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI 

con maior incidencia nesta área xeográfica, tendo en conta que o automóbil emite, de media, 

2,5 Kg de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan (media estimada) 4.750 

automóbiles/día (incluíndo nesta porcentaxe a fracción de tráfico pesado que circula pola N-

634), percorrendo unha media de 20 Km polo concello, calcúlase un consumo medio de 0,596 

l/vehículo, ponderando o consumido por vehículos lixeiros e pesados. O resultado é unha 

estimación de 15,695 TM/día de CO2 emitidos á atmosfera. 

Neste sentido, compre dicir que nun concello coma este, no que o 30,7% do territorio é 

forestal, a abundante vexetación arbórea actúa como sumidoiro do CO2, tendo en conta que 1 

Ha de bosque retén 6,25 TM/ano de CO2. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo 

que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse 

todo tipo de trazado aéreo, mentres que o resto quedarán clasificadas como Solo Rústico de 

Protección de Infraestruturas. Ademais, non se permitirá a urbanización en zonas afectadas 

por liñas de alta tensión. 

5.3.12. Ciclo hídrico 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son capaces e suficientes para 

a poboación de Mesía e o seu eventual crecemento. 

A capacidade de recarga do sistema de abastecemento é suficiente para a poboación actual 

e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a variabilidade interanual 

da dispoñibilidade do recurso. Vixiarase a rede de abastecemento para evitar perdas, e 

estableceranse sistemas de aforro de auga en tódolos usos públicos de este elemento. 

No Documento de Aprobación Inicial indícanse as capacidades e potencialidades dos 

servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que dispón destes 

servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade de recarga do sistema 

segundo a variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes, diferenciándoos 

segundo a súa orixe (urbana e industrial). 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 
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periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter 

urbano como industrial. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventariase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. As augas residuais, xa 

depuradas, vértense en boas condicións de salubridade. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de 

tormentas para evitar que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, 

impedindo o seu correcto funcionamento e vertidos sen depurar. 

5.3.13. Ciclo de materiais 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, 

en función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe segundo o establecido pola lexislación sectorial 

vixente. 

Resérvase un espazo para a implantación dun punto limpo de recollida de RSU e industriais 

para o novo solo industrial, con facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos, 

potenciando a recollida da fracción orgánica dos RSU. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira (plásticos 

procedentes do empacado da herba, envases de fitosanitarios, etc.), o Plan contemplará, 

mediante ordenanza, a localización de, ao menos, un punto por parroquia, como se indica 

tamén na variable “medio rural”. 

5.3.14. Solo 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante 

ao respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

As Normas Subsidiarias de Planeamento vixentes clasifican 359,13 Ha de solo residencial e 

1.102,22 Ha de solo non urbanizable (734,22 Ha de Especial Protección, 37 Ha de rede 

Natura e 331 Ha de hábitats). 

Ao longo dos capítulos 3 e 4 do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Mesía (3.- 

Definición de obxectivos e criterios de ordenación; e 3 -Descrición e xustificación dos 

parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo o 

consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo 

tempo, dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Terase especial coidado coa zonificación do solo, salvagardando as áreas de transición dos 

espazos protexidos ou de especial interese natural ou patrimonial que o Plan identifique. 

Evitarase tamén a afección a espazos que se poidan ver afectados por riscos naturais, como 

nas proximidades de puntos de acopio e/ou extracción de materiais para a industria cerámica, 

tanto en áreas naturais, como en áreas xa antropizadas (Visantoña). De acordo con esto, non 

se permitirá a edificación sobre depositos aluviais ou áreas de inestabilidade tectónica ligadas 

a estes depósitos. 

5.3.15. Edificacións 

O Plan contempla unicamente vivenda unifamiliar, tanto no núcleo de Xanceda como nos 

núcleos rurais. Tamén contempla –e prima- a rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio, 

a diversificación das tipoloxías residenciais, o emprego das ferramentas de xestión 

urbanística para facilitar o acceso á vivenda e o fomento da harmonía entre as novas 

construcións e as existentes no seu contorno. 

Antes que novas edificacións, o Plan contempla a consolidación das áreas xa antropizadas, 

evitando consumos inxustificados de solo. 

5.4. Recomendacións para as variables non integradas no PXOM 

Este apartado recolle unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu 

carácter ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo 

Plan por non ser da súa competencia ou exceder as posibilidades do concello. Estas 

recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das diversas 

liñas de actuación sectorial dos distintos niveis das Administracións ou a través de proxectos 

específicos para calquera destas recomendacións. 

• Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de 

RSU e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe mediante campañas 

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender o 

máximo posible a rede de saneamento co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas 

que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 
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• O concello contemplará accións de modernización e/ou mellora das explotacións 

agrogandeiras. 

• O concello contemplará medidas de intervención na oferta de servizos de atención e ocio 

da terceira idade e a poboación infantil, da difusión da información sobre servizos que 

oferta o concello e o fomento da preservación da memoria histórica. 

• O concello contemplará accións de intervención nos leitos fluviais (limpeza, mantemento 

e vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio natural. 

• Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor, difusión e accesibilidade do 

patrimonio natural e cultural de Mesía, como punto de apoio para a axeitada posta en 

valor da súa posición no Camiño Inglés (variante do Camiño de Santiago) como recurso 

que poida ser explotado dun xeito sostible e contribúa á diversificación do tecido 

económico municipal. 

• Dende o concello planificaranse medidas de mellora das condicións de vida das áreas 

rurais, favorecendo o acceso a tódolos servizos, equipamentos e, en xeral, a toda a oferta 

sociocultural que exista no concello. 

• Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono industrial, que 

funcione co principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou promotoras antes que 

penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental. Este órgano deberá estar 

supervisado polo concello e cumprir as seguintes funcións: 

o Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Parcial, establecendo os controis 

necesarios para avaliar as variables indicadas ou calquera outras que se estime 

necesario 

o Establecer un Plan Integral de xestión de Residuos Industriais 

o Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores das áreas industriais 

o Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas 

necesarias para a actividade industrial actual e futura 

o Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións 

contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos 

residuos producidos na actividade industrial 

o Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro 

enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos 

usos públicos 

o Organización dun sistema de transporte público/privado para reduci-lo emprego 

do transporte privado 

o Antes da urbanización o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de 

materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións 

propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo 

de solo e de materiais e o impacto paisaxístico 

 

5.5. Integración do Plan de Acción da Axenda 21 Local 

A Mancomunidade de Ordes, entidade supramunicipal á que pertence o concello de Mesía, 

ten implementada unha Axenda 21 Local, e tanto o Plan Xeral como o ISA integran os 

resultados das liñas estratéxicas do Plan de Acción da citada Axenda 21. Máis 

concretamente, nos puntos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do presente ISA asúmese o establecido nos 

seguintes puntos do Plan de Acción: 

• Liña 2, 

o programa 4, 5 e 6, 

 accións 23, 24, 26 e 27 

• Liña 3, 

o programa 7, 8 e 9, 

 accións 30 a 36 

• Liña 5, 

o programa 13 e 14, 

 accións 46, 47, 49 e 50 

• Liña 6, 

o programa 15 a 17, 

 accións 52, 54 e 55 

• Liña 7, 

o programa 18 a 20, 

 accións 60 a 66 

6. Identificación dos impactos e efectos negativos 

O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio 

ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canto maior sexa 

a calidade ambiental orixinal e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa 

transcendencia depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa 

magnitude e incidencia. O impacto derívase dunha acción que produza un efecto sobre 

valores ambientais protexidos: 
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1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se 

obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que 

a fan posible e sobre a que recaen os efluentes que produce. 

2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar 

ós recursos naturais ou ós ecosistemas, produción de emisións ou contaminantes, por 

cambios nos usos do solo ou utilizándoo de xeito inadecuado. Enténdese por efecto 

directo en que ten unha incidencia inmediata no medio, mentres que o indirecto ou 

secundario, afecta á interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto 

é acumulativo cando se prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non 

existir ou non aplicarse os sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou 

compensación. 

3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a 

diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso 

fundamental da vida. 

A continuación descríbense os impactos previstos nas variables de sustentabilidade, 

mencionando o tipo de impacto, o seu carácter (positivo ou negativo) ou a neutralidade do 

indicador fronte a implantación do Plan. 

As principais alteracións ou impactos potenciais nas variables de sustentabilidade derivadas 

da implementación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mesía, e tendo en conta a 

natureza do concello, as características do PXOM e a intensidade e alcance das accións 

previstas polo PXOM, produciranse nas eventuais fases de urbanización (obras), impactos 

que desaparecerán ao finalizar as obras. Con posterioridade á fase de obras, os impactos 

previstos non difiren substancialmente dos rexistrados na actualidade (alternativa 0) porque 

non se esperan movementos significativos da poboación nin cambios de actividade 

importantes. En calquera caso, os impactos esperados son de escasa intensidade dado o 

pequeno tamaño das actuacións a levar a cabo. Por outra parte, os impactos derivados do 

desenvolvemento das actividades económicas preexistentes non son competencia do PXOM. 

Os solos poden sufrir impactos moderados, polo seu consumo directo ou por cambio de usos, 

por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases de 

obras).  

No desenvolvemento e implementación do PXOM non se identifica ningunha acción que teña 

incidencia directa sobre as augas superficiais ou subterráneas, aínda que, eventualmente, 

nas augas e os seus dominios naturais poden producirse impactos (nas fases de obras) por 

invasión dos cauces, polo verquido de efluentes sen depurar ou calquera outra substancia 

contaminante, pola alteración da calidade das augas superficiais ou subterráneas e pola 

sobreexplotación de acuíferos. Existe tamén risco de contaminación de augas superficiais ou 

subterráneas por filtración de fosas sépticas. 

Producirase tamén un aumento no consumo enerxético municipal, a causa da extensión do 

alumeado público nos novos viais e nas novas estacións depuradoras. Este impacto é 

negativo e moderado, dada a escasa lonxitude dos novos viais e a aplicación de medidas de 

aforro enerxético. 

En Mesía, como xa se ten posto de manifesto, a única actividade de entidade suficiente como 

para xerar niveis elevados de contaminación, nocivos para a saúde humana, é a actividade 

gandeira, máis pola súa presenza ao longo do tempo que polo seu volume e incidencia no 

medio. Estas fontes poden concretarse nos xurros e nos residuos plásticos do empacado de 

herba. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide basicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos. 

Canto os efectos nos solos, destacan os problemas derivados dos compostos nitroxenados, 

potásicos e fosfatados presentes nos xurros. En Mesía ten escasa incidencia a presenza de 

metais pesados, presentes nos xurros de porco. Mesmo cando a forma predominante do 

nitróxeno nos xurros son os derivados amoniacais, a rápida oxidación que experimenta no 

solo pódeo converter nunha fonte de nitratos para a auga. O fósforo atópase en xeral en 

formas facilmente mobilizables, polo que pode ser lixiviado e arrastrado aos cursos fluviais, 

onde a súa acumulación, en conxunción con nitratos presentes nelas, pode dar lugar a 

problemas de eutrofización e, consecuentemente, de perda de calidade das augas. A 

contaminación procedente dos xurros pode ser tamén de tipo orgánico, porque os elevados 

valores de DBO (moito maior no caso dos xurros de porco) dos xurros poden dar lugar a 

episodios anóxicos nas augas. Tamén compre sinalar a posible difusión de patóxenos a 

través da dispersión nos solos dos xurros, sobre todo do xénero Salmonella, Brucella ou 

Mycobacterium tuberculosis A contaminación da auga a partir do vertido de xurros segue as 

tres vías clásicas de distribución de augas sobre a superficie: superficial , subsuperficial e 

profunda, e os compostos causantes cítanse xa no caso dos solos, e a súa incidencia é máis 

baixa que no caso dos solos, a causa do maior poder de renovación das augas. Canto á 

contaminación microbiolóxica das augas redúcese aos focos puntuais dos vertidos. 

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos baséanse na 

práctica habitual do seu abandono ou incineración de xeito incontrolado, o que orixina un 

deterioro paisaxístico progresivo e acumulativo do contorno a causa da proliferación de 

puntos de abandono destes plásticos. Por outra parte, a incineración incontrolada produce 

emisións perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. Destes compostos 

contaminantes compre destacar as dioxinas polo seu grave efecto para as persoas. 

Polo que fai á contaminación radioeléctrica, esta procede exclusivamente das emisións 

activas das antenas de telefonía celular e das eventuais emisións WIMAX-WIFI. Todas elas 
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son de baixa potencia e do rango das microondas, cuios efectos sobre a saúde humana aínda 

non son ben coñecidos. En calquera caso, ambas emisións forman parte do saturado 

espectro radioeléctrico no que estamos inmersos, máis intenso nas áreas urbanas, e máis 

débiles e puntuais no medio rural. 

Aumentará moderadamente a produción de residuos, tanto os de tipo urbano como, sobre 

todo,  os de tipo industrial, aumentos asociados ao aumento da poboación e ao previsible 

aumento da actividade industrial. 

Non se identifican impactos negativos no eido das actividades económicas, e si de tipo 

positivo, ao ordenar o Plan a axeitada distribución dos servizos e equipamentos e os 

dedicados á propia actividade económica e industrial. Por outra parte, a actividade gandeira 

verase beneficiada pola ubicación de puntos de depósito e recollida dos residuos desta 

actividade. 

Dende o punto de vista social, non se detectan impactos negativos, e sí positivos, ao reforzar 

o Plan o sistema-rede de infraestruturas públicas do concello. 

O medio natural non se verá afectado pola implantación do plan, porque tódolos espazos 

naturais do concello, así como as súas áreas de transición, están protexidas, ben por figuras 

de xerarquía superior, ou ben polo propio Plan. 

No medio rural tampouco se identifican impactos negativos. Pola contra, o Plan establece 

medidas de protección, compactación e mantemento da compoñente tradicional (na 

edificación e na ordenación do espazo), o tempo que se protexe e potencia o alfoz destes 

núcleos, reservándose espazo para actividades produtivas tradicionais nos núcleos rurais, 

como a artesanía ou a agricultura a tempo parcial e/ou de autoconsumo. 

Na paisaxe, a maior parte dos impactos que se prevén son positivos, e tamén están derivados 

da urbanización, por canto contribuirán a mellorar a paisaxe urbana e a dos núcleos rurais, 

mantendo ou mellorando o seu carácter tradicional. Concretamente, no medio urbano 

prodúcense impactos positivos, orientándose o Plan á colmatación dos espazos vacantes, á 

rehabilitación da edificación e a consolidación do tecido urbano, sen que se produzan 

consumos inxustificados de solo. Por outra parte, ao concentrar os servizos e equipamentos 

municipais no núcleo urbano, garante a accesibilidade á poboación do concello. Ademais, a 

previsión de futuras dotacións faise de acordo coa estrutura demográfica actual e futura. 

Pola súa parte, o patrimonio historico-artístico de Mesía está suficientemente catalogado e 

protexido, é non se identifica ningún tipo de impacto. Este patrimonio é susceptible de recibir 

accións positivas de posta en valor, o que reforzaría á posición de Mesía en circuítos 

turísticos de baixa intensidade aproveitando a súa proximidade ao Camiño de Santiago, 

contribuíndo á, entre outras cousas, á diversificación económica do concello. 

No Documento de Referencia faise unha observación sobre o risco de contaminación xerado 

pola actividade extractiva. Esta actividade baséase na obtención de materia prima para as 

fábricas de cerámica, e consiste en extracción de arxilas e áridos, ambos materiais inertes e 

que non xeran contaminación máis aló do impacto visual dos puntos de extracción. Outra 

cousa é a inestabilidade do solo en áreas sen substrato rochoso, producida pola extracción 

de materiais, inestabilidade que converte a estes solos es perigosos para a construción por 

mingua da capacidade portante do solo. En razón á tipoloxía dos depósitos onde se extraen 

estes materiais, estes se atopan xeralmente en chairas aluviais, non aptas para a construción. 

Compre ter especial coidado coas proximidades dos puntos de extracción situados en 

Visantoña e Lanzá, impedindo calquera tipo de edificación na zona. 

6.1. Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

6.1.1. Ampliación da malla urbana 

Esta acción está dirixida á consolidación e colmatación do tecido urbano do núcleo de 

Xanceda, e o seu impacto, considerando a reducida extensión que ten, pode considerarse 

positivo, porque redundará na calidade visual urbana e non consume solos novos, nin pola 

edificación nin pola xeración de novo viario. Por outra parte, non se prevén movementos de 

poboación que poidan introducir factores de insostibilidade no sistema actual. Esta acción 

afecta a unha superficie de 3,0 Ha e se desenvolve sobre os espazos baleiros da actual trama 

e contribuirá a completar o núcleo urbano, mellorando a calidade visual do ámbito. O impacto 

é neutro polo que fai á naturalidade da área, xa que se trata dunha zona xa antropizada, 

formada por poboamento difuso e cultivos, de calidade baixa dende o punto de vista natural e 

media polo que fai á paisaxe. 

6.1.2. Ampliación de núcleos rurais 

Esta acción pretende permitir o crecemento destes núcleos, sempre que exista demanda, dun 

xeito ordenado, seguindo o viario preexistente, completando os espazos baleiros e 

respectando as terras productivas do contorno. Afecta a un total de 361 Ha totais en núcleo 

común, superficie que hai que repartir entre tódolos núcleos rurais do concello (172), o que 

resulta unha superficie media de 1,05 Ha por núcleo, considerando como superficie de 

ampliación a metade da superficie total. Aproximadamente, unha cuarta parte da acción se 

desenvolve nos propios núcleos, nunha paisaxe urbanizada, aínda que cunha baixa 

densidade; e os tres cuartos restantes en poboación difusa, cultivos e praderías. En xeral, a 

calidade paisaxística é elevada pero non se afecta a espazos sensíbeis (naturais ou 

produtivos). Por tanto, non é necesaria ningunha protección máis aló do contemplado na 

lexislación do solo vixente. 
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6.1.3. Novos asentamentos industriais 

• Novos asentamentos industriais programados S-01 

Solo urbanizable para desenvolvemento dun polígono industrial de 51,47 Ha, situado entre as 

estradas N-634 e AC-524, enlazando ambas antes de chegar ao Empalme de Lanzá. A maior 

parte da peza está cuberta de plantacións de eucalipto e piñeiro de repoboación en monte 

concentrado, de calidade visual e natural baixa. este polígono ten carácter estratéxico pola 

súa ubicación e accesibilidade, e tamén pola súa concepción, complementario co polígono de 

Curtis. 

• Novos asentamentos industriais programados S-02 

Peza de 18,79 Ha, tamén vencellado a estrada N-634 e a Cerámicas Verea, instalacións que 

esta acción pretende regularizar. Trátase dun solo xa urbanizado, cuberto en boa parte por 

naves, de baixa calidade paisaxística. No deseño da peza haberá que ter moito coidado co 

humidal das Capelas e cun tramo do LIC do Tambre que hai nas proximidades, evitando 

invasións e reservando a oportuna área de transición. 

No punto 6.3.7. deste ISA inclúese un estudo de detalle da afección sobre o LIC do Tambre e 

o humidal das Capelas. 

• Novos asentamentos industriais programados S-03 

Pequena peza de 2,32 Ha, situada na parroquia de Mesía, destinada a regularizar unhas 

instalacións de carpintería, conformadas por naves. O solo está consolidado por naves nun 

40%, e o resto son terras de cultivo en produción. 

• Novos asentamentos industriais programados S-04 

Polígono de 2,92 Ha de superficie, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, 

destinado a regularizar as instalacións da antiga telleira de Visantoña, compostas por algo 

máis de 16.000 m2 de naves, inseridas no tecido urbano de Visantoña. Estas naves están 

actualmente en desuso e preténdese a súa rehabilitación para usos empresariais compatibles 

co uso residencial existente. O solo está urbanizado nun 60%, e o resto é poboamento difuso 

e terras de cultivo, de baixa calidade visual a causa da mestura de usos. 

6.1.4. Novos asentamentos residenciais 

Acción S-05, a desenvolver no contorno do núcleo de Xanceda, limitando co tecido urbano 

actual, de 3,67 Ha de superficie, destinado a urbanización de baixa densidade, para 

regularizacións das construccións existentes e para situar dotacións e equipamentos no 

contorno de Xanceda. A conexión coa rede viaria xeral realizarase a través de viario local, 

con capacidade suficiente para absorber o crecemento proposto. O abastecemento e 

saneamento está garantido a través da conexión coa rede xeral. 

6.1.5. Ubicación de novas dotacións 

Peza de 0,3 Ha (SRX-03) situada no borde do rego de Xanceda, para a construción da nova 

depuradora. Na actualidade está en execución, e a acción conta con autorización de Augas 

de Galicia, non contemplándose alternativas á súa ubicación. 

6.2. Avaliación dos impactos. A matriz de Leopold 

A matriz de Leopold é unha ferramenta útil para analizar un sistema complexo. Identificando e 

cualificando con precisión os riscos medioambientais derivados, neste caso, da urbanización. 

Este sistema emprega un cadro ou matriz de dobre entrada. Nas columnas detállanse as 

accións humanas que poden alterar o sistema en cuestión, mentres que nas filas colócanse 

as características do medio susceptibles de ser alteradas. Compróbase se cada unha das 

accións que se van a levar a cabo poden afectar ó factor ambiental correspondente. Se é así, 

ponse unha diagonal: no triángulo esquerdo valórase (de 1 a 10) a magnitude do impacto 

(extensión ou escala do impacto), e no dereito, a importancia do impacto (consecuencias do 

impacto. Así mesmo, ponse un + ou un – segundo o impacto sexa positivo ou negativo 

respectivamente. 
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Os impactos identificados presentan unha baixa magnitude (75) e baixa importancia (70), xa 

que o plan presenta unha baixa intervención no conxunto medio-hábitat cun baixo nivel de 

impactos, ao tempo que acada un elevado nivel de protección do medio. 

6.3. Descrición dos impactos 

6.3.1. Solos 

Identifícanse impactos negativos sobre a estrutura e composición dos solos, sobre todo na 

fase de execución das obras (fases de urbanización). 

Refírese á alteración da calidade do solo e os seus compoñentes a causa do movemento de 

terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, pola posibilidade de vertido de 

augas contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras, se ben a 

importancia do impacto é máxima, no o é tanto a súa magnitude por tratarse de solos ácidos 

e moi lixiviados. 

Tamén existe a posibilidade do aumento da erosión durante a fase de obras, que se corrixirá 

á finalización das obras mediante a revexetación xa que, dada a orografía do concello, non 

será preciso estabilizar taludes. 

En calquera caso, estes impactos serán mínimos, tendo en conta a escasa entidade das 

obras. 

Polo que fai ao consumo deste recurso, non están previstos máis desenvolvementos que un 

pequeno polígono residencial en Xanceda, e catro áreas industriais: tres delas (Visantoña, 

Mesía e Lanzá) de pequeno tamaño e deseñadas para regularizar,dotar de servizos e adaptar 

á lexislación a unhas actividades preexistentes. A cuarta é un solo industrial de nova 

creación, situado no Empalme de Lanzá, entre a estrada N-634 e cerámicas Campo. 

6.3.2. Augas 

Os principais ríos que percorren este territorio son o Tambre, que discorre polo sur do 

concello, e os afluentes que recibe pola dereita: Samo, Maruzo e Gaiteiro, ademais de outros 

moitos ríos e regatos de menor entidade. 

En todos estes cursos fluviais deberanse evitar invasións de maquinaria, depósitos de 

materiais, calquera tipo de vertidos que poidan incidir na calidade das augas dos ríos e, en 

xeral, calquera tipo de acción que afecte a este medio. 

As augas subterráneas poden, eventualmente, verse alteradas pola xeración de residuos 

susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos negativos 

corrixiranse á finalización das obras. 

6.3.3. Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM, tanto nas etapas de execución do 

proxecto como na de funcionamento, non terán ningún tipo de impacto sobre o clima da área 

obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 
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6.3.4. Calidade ambiental 

Refírese ó impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en 

suspensión, emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria 

pesada na etapa inicial das obras de urbanización. Esperase que o impacto sexa baixo e 

puntual. 

Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos, na fase de obras polo 

movemento de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico. O 

primeiro impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel, 

permanecerá na zona. 

Pola súa parte, os efectos da actividade extractiva do concello son puntuais, e seguen os 

seus propios procedementos minimizadores, como a humectación da terra para evitar 

particulas na atmosfera. 

6.3.5. Flora e fauna 

A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e 

tala de vexetación nas áreas clasificadas como urbanizables. 

Polo que fai á fauna o impacto neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados 

pequenos mamíferos e aves, que ausentaranse durante as obras, na fase de urbanización, e 

regresando ás zonas verdes á finalización das obras. 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais protexidas. 

6.3.6. Paisaxe 

Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de 

naturalidade a causa dos traballos da urbanización, pero se espera que o impacto sexa baixo 

porque o PXOM contempla escasas modificacións estruturais. Non se contempla ningunha 

acción que afecte a fitos singulares do concello ou que altere a paisaxe preexistente. 

6.3.7. Estudo de detalle da afección do S-02 ao LIC do Tambre 

O sector S-02 localízase no núcleo do Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, enfrontado ó S-01. A súa finalidade é a regularización da empresa de 

cerámicas Verea, enclave industrial dende hai máis de corenta anos. O solo está ocupado 

case que totalmente polas instalacións e zona de acopio e almacenamento de Cerámicas 

Verea, abarcando ademais parte da zona de extracción, de xeito que o ámbito está hoxe 

totalmente antropizado, sen trazas de naturalidade e sen produtividade agrícola.. 

 

 

Este ámbito está inmediatamente lindante co humidal  das Capelas e próximo ó LIC do 

Tambre, na zona do rego de Maruzo. Procede polo tanto analizar as posibles afeccións que 

sobre estes ámbitos pode ocasionar o desenvolvemento deste sector. 
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Tal e como se pode observar pola zona sur do ámbito discorre o Rego Maruzo que recibe en 

parte as augas do humidal. Para analizar o impacto do solo urbanizable neste humidal 

procedeuse á realización dun traballo de campo específico para, en primeiro lugar, proceder á 

correcta delimitación do elemento natural e, en segundo, a revisar a zona de contacto para 

fixar as oportunas medidas correctoras. 

O traballo de campo plásmase na seguinte reportaxe fotográfica: 

Na zona leste do humidal a entulleira da fábrica cerámica ten recheado parte deste, sendo a 

día de hoxe tan so recuperable a parte non recheada. Aínda así esta zona, que se decide 

conservar de cara á súa posible recuperación, está nun estado de conservación deficiente, 

motivado pola execución das obras dunha cuneta na pista que vai dende a aldea de Fonte 

Lanzá ata a estrada N-634, que impide que a auga chegue ata o humidal. 

 

 
Imaxes dende o interior do humidal cara á entulleira de Cerámicas Verea 
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Imaxes do humidal e da entulleira dende a pista de Fonte Lanzá á N-634 

 

Imaxe do humidal dende a pista de fonte Lanzá ata a N-634, ao oeste das instalacións de cerámicas Verea 

 

Imaxe da cuneta que impide o aporte de auga ó humidal. 

 

O resto do humidal así como da rede natura aínda presenta un grao de naturalidade axeitado, 

aínda que con recentes actuacións de corta de vexetación moi negativas. 
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En base ao anterior, pódese concluír que o ámbito clasificado no PXOM como solo 

urbanizable S-02 está actualmente transformado polas instalacións e entulleira da empresa 

cerámica existente, impoñendo como condición para o desenvolvemento do ámbito a 

adopción de medidas correctoras no borde da actuación que impidan e corrixan o deterioro a 

que está sometido o humidal na actualidade. 

 

7. Medidas preventivas a adoptar 

Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar 

calquera efecto negativo para medio ambiente ou socioeconómico derivado da aplicación do 

PXOM de Mesía. Ademais, este apartado complétase co programa de seguimento que figura 

no punto 9.2 do presente documento. 

Como xa se ten dito en varias oportunidades neste documento, os impactos máis importantes 

que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de Mesía procederán da propia 

urbanización, na súa fase de obras, impactos que son puntuais e que cesarán ao finalizar as 

obras. Son de escasa magnitude e importancia dado o pequeno tamaño das actuacións, o 

escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso deste, reducíndose a pequenas bolsas 

de solo urbanizable. Por outra parte, e dado o modelo centralizado que persegue o Plan, 

tampouco se contemplan actuacións de construción de viais, senón que se aproveita e 

adecúa o preexistente. 

Posteriormente, ao finalizar as obras, os impactos derivados dos potenciais incrementos de 

poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga, 

maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU e residuos industriais, 

necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e 

creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo 

caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude. 

Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor 

natural ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, 

restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras. 

As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes: 

• Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o 

punto de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

• Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde 

se desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a 

través da súa capacidade filtrante, actividade biodegradante, retención de anións e 

retención de catións. Este punto é especialmente importante xa que logo se ten 

identificado a produción de xurros como a principal fonte de contaminación en Mesía. 

• A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante 

solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes 

deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. Polo que 

fai ás zonas verdes dos ríos situados no espazo urbano, respectarase a totalidade da 

vexetación ripícola e se manterá a máxima naturalidade. 

• En calquera fase de obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a 

compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de 

calquera tipo procedente das máquinas e as invasións de cauces fluviais. Tamén se 

impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, 

impedirase calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

• Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículos nos núcleos urbanos, e empregaranse, cando sexa posible, 

solucións de pavimentos sonorreductores e velarase pola redución da velocidade cando a 

concentración de poboación así o aconselle. 

• O viario (novo ou o acondicionado) farase do xeito máis permeable posible, deixando as 

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas 

vías respectarase mediante unha rede de recollida de pluviais. 
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• O alumeado público do concello deseñarase tendo en conta as medidas de 

contaminación lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e 

conforme á lexislación vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e 

eficiencia enerxética onde sexa posible. 

• Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 

escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en 

vertedoiros autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado. 

Posteriormente á fase de obras, estableceranse as garantías necesarias, vía ordenanza 

municipal, para evitar verquidos, indicando as características destes e os niveis máximos 

permitidos, co fin de protexer axeitadamente os cursos fluviais de Mesía de vertidos 

líquidos. 

• Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos 

urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo localizarase no novo polígono 

industrial e terá a dimensión suficiente e conexión co viario. Tamén reservarase espazo 

(un por parroquia) para o depósito e recollida de residuos procedentes da actividade 

gandeira (principalmente, plásticos do ensilado de forraxes), evitando a súa dispersión 

polo territorio e impedindo, vía ordenanza, a incineración destes residuos. 

• A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada, 

así como as subestacións e transformadores, co fin de evitar a contaminación 

electromagnética. Por outra parte, en Mesía identifícase, alomenos, un grupo de antenas 

de telefonía celular perto do límite co concello de Ordes, da que non se coñece a 

potencia de emisión nin a súa cobertura de radiofrecuencia. 

• A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o 

correcto abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. 

Para evitar os impactos negativos ocasionados pola actividade agrogandeira, inclúense as 

seguintes recomendacións do Código de Boas Prácticas Agrícolas (Directiva do Consello 

91/676/CEE e Real Decreto 261/91), recomendacións que están tamén detalladas no Plan de 

Acción da Axenda 21 Local. 

O Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (CGBPA) recolle aqueles aspectos específicos 

das principias liñas de produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación 

por nitróxeno e propóñense unha serie de medidas e prácticas tendentes a reducilo ao 

mínimo. 

Previo á identificación dos problemas e á formulación de recomendacións, é preciso facer 

unha serie de consideracións referentes ás condicións específicas dos solos, dos cultivos e 

da climatoloxía galega: 

1. O contido en materia orgánica dos solos galegos é, en xeral, moi elevado, tanto nos 

terreos de cultivo como nos forestais. Como consecuencia, ao ser a relación C/N alta, hai 

unha inmobilización neta maior de nitróxeno, 

2. Nas praderías polifitas con equilibrio gramínea-leguminosa hai unha fixación de nitróxeno 

atmosférico en gran cantidade, o que se debe ter en conta, 

3. A achega de nitróxeno pola auga de chuvia ten que terse en conta aínda que sexa ao 

longo do ano e, coincidindo, en xeral, cun maior consumo de N polos cultivos 

especialmente forraxeiros, 

4. referente á posible contaminación por lixiviación de fertilizados, é preciso ter en conta o 

baixo consumo de fertilizantes nitroxenados minerais e a maior utilización de xurro e 

esterco con formas menos lixiviables. 

5. as perdas por escorreduras adoitan ser mínimas por dúas razóns: 

a. en alternativas anuais, millo, pataca, raigrás, etc, non hai achega de xurro 

despois da sementeira. O mesmo sucede cos fertilizantes minerais nitroxenados. 

Consecuentemente, ao quedar fixados ao solo, non hai risco de escorredura, 

b. nas praderías está demostrado que a porcentaxe de atenuación do nitróxeno dos 

xurros e para doses de 188 m3/ha é de 99% aos 6 m dunha canle e do 95% a 2 

m. Tendo en conta que as doses empregadas non adoitan pasar dos 40-45 

m3/ha, o índice sería superior e sería suficiente deixar unha banda de 2-3 m sen 

xurro para evitar a escorredura. 

1. Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a cursos de auga 

Con independencia da contaminación indirecta das augas por infiltración ou drenaxe, na 

aplicación de fertilizantes preto de correntes de auga existe o perigo de acadar as augas 

superficiais, xa sexa por deriva ou por escorredura. Antes de aplicar efluentes zootécnicos e 

outros refugallos orgánicos ao solo convén delimitar ben o terreo, onde os refugallos non se 

deben aplicar nunca. Compre considerar os seguintes factores: 

Natureza da beira 

A topografía e a vexetación poden, segundo os casos, favorecer ou limitar as proxeccións ou 

a escorredura, dependendo de: 

• Presenza ou non de noiros (altura, distancia á beira, etc.) 

• Pendente máis ou menos acusada da marxa 

• Presenza e natureza da vexetación (prados, cultivos, ripícola, etc..) 

• Ausencia de vexetación 
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Caso de zonas inundables 

Deben considerarse certos casos particulares: 

• Beiras inundables dos cursos de auga 

• Beiras das correntes de auga costeiras sometidas ao réxime de mareas 

Natureza e forma do fertilizante 

Os riscos de arrastre por proxección ou escorredura poden ser tanto ou más importantes en 

canto que os fertilizantes se presenten en formas de elementos finos (gotiñas de fertilizantes 

líquidos, gránulos de fertilizantes minerais de pouca masa) e que as condicións climáticas 

sexan favorables (vento, chuvia, etc.) 

Equipo de aplicación 

Certos equipos de aplicación poden favorecer as proxeccións: distribuidores centrífugos, 

espazadores de esterco, canóns aspersores); outro aspecto a ter en conta é a escorredura en 

caso de paradas do equipo (barra para fertilizantes líquidos, cuba de xurro). 

Igualmente, a regulación do equipo e a balizamento das parcelas son dous aspectos 

determinantes que hai que considerar para asegurar a precisión da aplicación. 

Actuacións 

• Deixar unha franxa de entre 2 e 10 m de ancho sen fertilizar xunto a calquera curso de 

auga. Os sistemas de fertirrigación traballarán de modo que non haxa goteo ou 

pulverización a menos de 2 a 10 m de distancia dun curso de auga, ou que a deriva poida 

acadalo 

• Para reducir o risco de contaminar augas subterráneas, os efluentes e refugallos 

orgánicos non se deben aplicar a menos de 35-50 m dunha fonte, pozo ou perforación 

que subministre auga para consumo humano ou se vaia a usar nos sistemas de 

muxidura. 

En xeral, recoméndase manter as beiras ou marxes con herba. 

2. capacidade e deseño de tanques de almacenamento de esterco 

Trátase de evitar nos locais de gando e nos seus anexos a evacuación directa ao medio de 

líquidos que conteñan dexeccións animais ou efluentes de orixe animal ou vexetal, de xeito 

que se evite a contaminación das augas por escorredura e por infiltración no solo ou arrastre 

cara ás augas superficiais. 

Actuacións 

Na medida do posible e aló onde sexa posible recoméndase que se manteñan impermeables 

todas as áreas de espera e de exercicio, especialmente as exteriores, accesibles aos animais 

e tódalas instalacións de evacuación ou de almacenaxe dos efluentes do gando. 

A pendente dos solos das instalacións onde permanezan os animais debe permitir a 

evacuación dos efluentes. Estes últimos serán evacuados cara aos colectores de 

almacenaxe. 

Recoméndase recoller as augas de limpeza nunha rede estanca e dirixilas cara ás 

instalacións de almacenaxe (específicas se é posible) ou de tratamento dos efluentes. 

Recoméndase almacenar as dexeccións sólidas nunha superficie estanca dotada dun punto 

baixo, de xeito que se recollan os líquidos de zumegamento e se evacúen cara ás 

instalacións de tratamento ou almacenaxe dos afluentes. 

Ademais de respectar a regulamentación, recoméndase dispor, como mínimo, dunha 

capacidade de almacenaxe suficiente para cubrir os períodos  nos que a distribución de 

fertilizantes non é aconsellable. 

8. Descrición das alternativas analizadas 

A alternativa ao PXOM do concello de Mesía é a non realización do Plan (alternativa 0). As 

consecuencias de non levar a cabo este Plan descríbense no punto 4.11 do presente Informe 

de Sostibilidade Ambiental. 

Por outra parte, este extremo xustifícase porque o modelo proposto no PXOM parte da 

concentración dos novos desenvolvementos urbanísticos e das dotacións arredor do núcleo 

urbano de Xanceda, optando por un modelo centralizado, de baixo impacto, dada a enorme 

dispersión da poboación, e cun axeitado nivel de servizos para o conxunto da poboación. 

Este modelo centralizado xa existe de facto, posto que Xanceda é o único núcleo urbano do 

concello, e o Plan non fai senón confirmar e ordenar a tendencia do concello, corrixindo os 

problemas detectados, dende os ambientais ata os urbanísticos, pasando por toda a gama de 

problemáticas socioeconómicas e de paisaxe urbano. Non se aposta, por tanto, por un 

modelo descentralizado, que presenta un maior consumo de solo e ofrece un sistema de 

dotacións de menor tamaño e disperso, cun maior custo de mantemento e xestión e, en 

definitiva, menos sostible. 

Por outra parte, o requirimento do Documento de Referencia en relación ao consumo de solo 

e á completación dos espazos xa antropizados das áreas urbanas e dos núcleos rurais non é 

compatible coa elección de alternativas. 

En definitiva, por pura coherencia interna do Plan e procurando a máxima sostibilidade 

ambiental, o Plan non contempla outras alternativas que as indicazdas no PXOM polas 

razóns descritas máis arriba. 
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9. Sistema de indicadores e plan de seguimento 

Co fin de poder realizar unha avaliación das determinacións e criterios emanados do PXOM 

de Mesía, tómase a decisión de seguir uns indicadores, os cais afectan ao propio seguimento 

e avaliación do Plan canto aos contidos propostos. 

9.1. Indicadores dos obxectivos ambientais 

Aos efectos do presente Informe de Sostibilidade do PXOM de Mesía e recollendo o emanado 

do Documento de Referencia e dos criterios xerais e específicos de dito Plan, establécense 

os seguintes Indicadores Ambientais, co fin de servir de instrumentos aproximadores da 

realidade municipal, e alerten de posibles desviacións dos criterios e obxectivos establecidos 

neste Plan Xeral. 

Sistema de indicadores municipais 

Este sistema presenta os indicadores en forma de ficha, que consta dos seguintes apartados: 

• Nome do indicador 

• Descrición 

• Cálculo 

• Parámetros ou unidades en que é expresado 

En definitiva, estes indicadores deben servir para acadar tres obxectivos: 

• Presentar unha impronta do estado que presentan os indicadores ambientais, sociais e 

económicos afectados polo Plan, 

• Permitir a realización dun seguimento áxil de ditos factores que revele a incidencia das 

actuacións derivadas do plan 

• Valorar e poñer de manifesto as tendencias de acercamento ou alonxamento da 

sostibilidade durante o desenvolvemento do Plan. 

 

PAISAXE 

Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 

• Descrición: número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público 

• Unidade de medida: Núm. de puntos acondicionados 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 2 

 

NATUREZA 

Espazos e áreas protexidas 

• Descrición: Superficie (Ha) de espazos recollidos nalgunha das categorías da Lei 

1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de 

decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade, así como os recollidos nos 

instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no planeamento municipal 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Consellería de Medio Rural 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 251,13 Ha (2,35%) 

Sendas verdes 

• Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais 

• Unidade de medida: Km 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: lonxitude total de roteiros verdes 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 13,5 Km (Ruta da Fraga aos Muiños (PR-G117) 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 

• Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do 

ben patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial 

• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Catálogo de bens patrimoniais do Plan 

• Método de cálculo: Núm. de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, 

turística, etc. 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 24 instalacións ou infraestruturas para uso público do ben patrimonial 

(11 centros cívico-sociais, 3 instalacións de esparcimento e 10 instalacións deportivas). 

Ademais, no concello rexístrase 2 establecemento de turismo rural. 

 

SOCIEDADE 

Evolución da poboación (1) 

• Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo 

• Unidade de medida: Núm. total de habitantes 
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• Fonte: Padrón Municipal de Habitantes (IGE) 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 2.922 Hab (2011) 

Evolución da poboación (2) 

Descrición: evolución da poboación nos últimos 25 anos 

Unidade de medida: Evolución do Núm. de habitantes 1981-2007 

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes (IGE) 

Método de cálculo: 

Actualización: 

Indicador (dato): (gráfica) 

evolución da poboación
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Taxa total de emprego 

• Descrición: Proporción de ocupados no grupo de poboación de 15 a 64 anos (poboación 

activa) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: Núm. ocupados / pob activa 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 1.167 ocupados / 1.773 activos = 65,8% (2011) 

Crecemento vexetativo 

• Descrición: Variación natural da poboación 

• Unidade de medida: Hab 

• Fonte: INE / IGE 

• Método de cálculo: Nacementos-defuncións 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 14 nacementos – 48 defuncións. Saldo vexetativo: -34 (2010) 

evolución do saldo vexetativo

-80
-60
-40
-20

0
20
40
60
80

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Nacementos Defuncións Saldo vexetativo
 

Accesibilidade a servizos públicos (Núm.) 

• Descrición: Núm. de dotacións total (existentes e proxectados) no planeamento en 

relación ao número de habitantes 

• Unidade de medida: Núm. de habitantes por tipo de equipamento 

• Fonte: Equipamentos definidos polo Plan 

• Método de cálculo: Nº total de Hab/nº de equipamentos (por tipo) 

• Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

• Indicador (dato): 2.922 Habitantes 

o Equip docentes: 2 (1.461 Hab/equip) 

o Equip deportivo:10 (292 Hab/equip) 

o Equip administrativo: 1 (2.922 Hab/equip) 

o Equip sanitario-asistencial: 2 (1.461 Hab/equip) 

o Equip sociocultural: 11 (266 Hab/equip) 

o Cemiterios: 12 (244 Hab/equip) 

o Equipamento relixioso: 12 (244 Hab/equip) 

Acceso á sociedade da información 

• Descrición: Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

• Método de cálculo: Núm. de vivendas con acceso a BA / Núm. total de vivendas 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 22,82% dos fogares  

Presión urbana 

• Descrición: Relación do número total de habitantes coa extensión superficial do concello 

(Densidade de poboación). 

• Unidade de medida: Hab/Km2 
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• Fonte: Hab/Km2 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 2.922 Hab (Padrón 2011) / 107,1 Km2 = 27,3 Hab/Km2 

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao Núm. de habitantes 

• Descrición: Dispoñibilidade de espazos de socialización e lecer ao aire libre 

• Unidade de medida: m2/Hab 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: m2 zonas verdes / Núm. hab do concello 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): existente: 20,67 m2/Hab, e 24,1 m2/Hab previsto 

Vivenda de protección 

• Descrición:  

• Unidade de medida: núm. 

• Fonte: Plan 

• Método de cálculo: 

• Actualización: 

• Indicador (dato): 0 existentes 

Beneficiarios de rendas básicas e pensións non contributivas da S.S. 

• Descrición:  

• Unidade de medida: Núm. de familias ou beneficiarios 

• Fonte: INE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): RISGA: 3 familia (2011); AES: 6 benef. (2011); PNC: 81 benef. (2011) 

 

ECONOMÍA 

Déficit público adaptado á administración local 

• Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 

planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, 

etc) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Contabilidade municipal 

• Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado de 

Corporacións Locais 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato 

Especialización gandeira 

• Descrición: Importancia relativa da cabana gandeira 

• Unidade de medida: Núm. de cabezas 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria (CMR) e IGE 

• Método de cálculo: Núm. de cabezas (vacún de carne e leite, aves, porcino, equino e 

caprino) 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 6.314 cabezas (5.059 bovino, 523 porcino e 643 aves) 

Especialización agrícola 

• Descrición: reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á 

SAU 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria (CMR) e IGE 

• Método de cálculo: Superficie relativa en relación á SAU  dos seguintes tipos de terras 

agrarias: prados, pradarías, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, 

tubérculos, leguminosas, flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo) 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato a escala municipal 

Especialización forestal 

• Descrición: Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais 

• Unidade de medida: m3 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria (CMR) e IGE 

• Método de cálculo: Volume de corta de madeira por especie forestal 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): O mínimo nivel de desagregación é a provincia (IGE e AEA). A 

superficie forestal do concello é de 3.266 Ha 

Intensificación agrogandeira 

• Descrición: Carga gandeira 

• Unidade de medida: UGM 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria 

• Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas 

intensivos de produción 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 6.313 UG (5.059 bovinos, 25 ovinos, 3 caprinos, 523 porcinos, 55 

equinos, 643 aves e 6 coellas nais) 

Empresas con sistema de xestión ambiental 

• Descrición: Integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción existentes. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Rexistro EMAS, CMATI, ISO 14001, Consellería de Innovación e Industria 
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• Método de cálculo: Núm. de empresas con sistema implantado de xestión ambiental / 

Núm. total de empresas 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 4 empresas 

Agricultura Ecolóxica 

• Descrición: Grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e gandeira 

orgánicos 

• Unidade de medida: Ha 

• Fonte: CRAEGA 

• Método de cálculo: Σ superficie agraria ecolóxica 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): Non existe o dato desagregado a escala municipal 

Empresas con Autorización Ambiental Integrada 

• Descrición: Núm. de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC) 

• Unidade de medida: Núm. de empresas 

• Fonte: Rexistro IPPC - CMATI 

• Método de cálculo: 

• Actualización:Anual 

• Indicador (dato): 4 (Cerámica Verea [2], Campo Brick e Taboada Integral) 

Evolución do solo para actividades económicas 

• Descrición: Evolución real do solo industrial tras o plan 

• Unidade de medida: % e Ha 

• Fonte: PXOM 

• Método de cálculo: Solo total industrial-solo de nova creación 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): 38,4 Ha existente e 75,5 Ha en total (196%) 

 

MEDIO RURAL 

Superficie agraria útil (SAU) 

• Descrición: Vocación agrogandeira do concello 

• Unidade de medida: Ha 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Ha terras labradas e pasteiros 

• Indicador (dato): 11.263 Ha 

Abandono de terras agrarias 

• Descrición: Grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado coa 

perda de poboación, co incremento do perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 

das especies vencelladas á hábitats agrarios 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Consellería de medio Rural 

• Método de cálculo: SAU de terreos abandonados / SAU 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato desagregado a escala municipal 

 

MEDIO INDUSTRIAL 

Grao de ocupación de solo industrial de nova creación 

• Descrición: Grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido no PXOM 

e desenvolvido polo plan parcial ou de sectorización correspondente. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Promotor 

• Método de cálculo: (Parcelas ocupadas/parcelas totais)x100 (para cada un dos sectores 

de solo industrial). 

• Actualización: Anual  

• Indicador (dato): 38,4 Ha ocupadas (50%) 

 

MOBILIDADE 

Cobertura do transporte público interurbano 

• Descrición: Poboación con servizo público interurbano a menos de 750 m. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: BD de transporte público (CMATI); sistema de asentamentos de poboación e 

Nomenclator 

• Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación situadas a menos 

de 750 m. 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 18% da poboación municipal (ao longo da N-634) 

Distribución modal de mobilidade obrigada 

• Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade 

obrigada 

• Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

• Fonte:  
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• Método de cálculo: Os modos de transporte a considerar, neste concello, son transporte 

privado e transporte público (autobus). Nj / Nt (Nj: Núm. de despraz. Por modo de 

transporte; e Nt: Núm. total de desprazamentos obrigados) 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato 

Relación entre o lugar de residencia e lugar de traballo 

• Descrición: Alcance espacial (movementos pendulares) da necesidade de mobilidade 

obrigada (laboral) 

• Unidade de medida: Núm. desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos 

• Fonte: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (M. de Fomento); datos 

municipais 

• Método de cálculo: Nj / Nt (Nj: Núm. de desprazamentos en cada un dos ámbitos 

territoriais identificados; Nt: Núm. total de despraz. obrigados 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): estímase que o 60% dos activos traballan fora do concello 

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 

• Descrición: Grao de accesibilidade aos medios de transporte colectivos a persoas con 

mobilidade reducida 

• Unidade de medida: % da flota adaptada 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo:  

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0% 

 

ENERXÍA 

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 

• Descrición: Consumo Anual de enerxía polos equipamentos municipais por habitante 

censado no concello 

• Unidade de medida: kW/h / habitante 

• Fonte: Facturas de consumo de enerxía; Padrón de habitantes 

• Método de cálculo: Consumo total de enerxía / Núm. de habitantes do Padrón 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): Dotación por m2 de equipamento segundo o REBT: 125 W/m2. 

Coeficiente de simultaneidade en subministros en BT: 0,40. Coeficiente de 

simultaneidade en centros de CT: 0,80. 40 W/m2. Superficie de equipamentos: 143.039 

m2. 5.722 KW. 238 Kwh/habitante/ano 

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais 

• Descrición: Núm. de edificios ou equipamentos con algún tipo de produción autónoma de 

enerxía 

• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe 

Venda de combustibles de automoción 

• Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante 

• Unidade de medida: Tm 

• Fonte: AEOPP; boletín de hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de 

Produtos Petrolíferos (M. de Fomento). 

• Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (agás gasóleo 

agrícola) / habitantes 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existen establecementos de venda de combustibles 

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

• Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en 

infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: Núm. de sistemas de iluminación de baixo consumo / Núm. de 

sistemas totais de iluminación 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 8% (non existen sistemas de aforro enerxético) 

 

ATMOSFERA 

Emisións á atmosfera de orixe industrial 

• Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción 

industrial emprazadas no concello, incluíndo as emisións de GEI. 

• Unidade de medida: Tm/ano 

• Fonte: Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes EPER-PRTR 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato na fonte indicada 

Exposición da poboación á contaminación electromagnética 
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• Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación 

electromagnética (telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, redes 

WIMAX) emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural 

• Unidade de medida: Núm. de habitantes 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: =/< 2 mA/m2 (niveis de referencia para o campo electromagnético de 

50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 T para o campo electromagnético) 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): Da subestación eléctrica das Travesas (Carral) saen 3 liñas de AT de 

220 kV e cruzan o concello cara ao surleste, pero non afectan a poboación situada en 

solo urbano ou urbanizable. Os núcleos rurais ou vivendas situadas a menos de 100 m 

das liñas de AT son os seguintes: Os Ricos (3 casas), Guitirz (3 casas), Igrexa Pedrouzo 

(1 casa), As Painceiras (2 casas), O Monte (3 casas), Astrai (2 casas), Campo (1 casa), 

Cabanas-Souto (2 casas), O Pousadoiro (3 casas), Escaravelleira (4 casas), Fraga (2 

casas), O Piñeiro (5 casas), As Calles (1 casa). 

 

CICLO HÍDRICO 

Abastecemento municipal de auga 

• Descrición: Consumo total de auga da rede de abastecemento municipal, incluíndo as 

perdas rexistradas na rede de distribución 

• Unidade de medida: Lt persoa equivalente/día 

• Fonte: Empresa subministradora, EIEL 

• Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo domestico + industrial + comercio + 

equipamentos e servizos municipais + perdas na rede+explotacións agropecuarias) / 

núm. de habitantes 

• Actualización: trimestral 

• Indicador (dato): 58,219 Lt/Hab/día (sendo a rede de subministración de moi recente 

execución, non se rexistran perdas) 

Saneamento de augas residuais 

• Descrición: Porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Concello, EIEL 

• Método de cálculo: Poboación conectada á rede / poboación total 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): poboación de Xanceda (123 Hab conectados á EDAR), 4,2% da 

poboación. 

Emisións totais á auga por actividade económica 

• Descrición: Volume de emisións á auga xeradas pola actividade económica 

• Unidade de medida: Tm / ano 

• Fonte: Rexistro Estatal de emisións e fontes contaminantes 

• Método de cálculo: Produción total de emisións 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato a escala municipal 

Número de puntos de vertido 

• Descrición: Núm. de puntos de vertido a ríos 

• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Inventario de vertidos do organismo de conca 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): Vertidos autorizados (a través de EDAR): 1 

 

CICLO DE MATERIAIS 

Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU) 

• Descrición: Cantidade de RSU producidos 

• Unidade de medida: Kg / Hab 

• Fonte: Municipal, empresa concesionaria do servizo 

• Método de cálculo: total anual RSU / pob. total 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 516,7 TM/ano; 176,8 Kg/Hab/ano 

Xeración de residuos perigosos 

• Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e 

empresariais emprazadas no concello 

• Unidade de medida: Tm de residuos perigosos xerados 

• Fonte: Sistema de información de Residuos de Galicia - CMATI 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato a escala municipal 

Recollida selectiva de RSU 

• Descrición: % entre a recollida selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na 

recollida selectiva bruta descontando as cantidades de materiais impropios en cada 

sistema de recollida) e a recollida selectiva bruta (incluíndo o total dos residuos recollidos) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Empresa recollida selectiva 

• Método de cálculo: Residuos xerados - impropios / residuos xerados 
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• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 516,7 TM/ano (502,8 TM/ano non selectiva, e 13,9 TM/ano vidro) 

Rutas de recollida de RSU 

• Descrición: Distancias percorridas polo servizo de recollida de lixo en función do número 

de habitantes cubertos polo servizo. O dato serve para coñecer o grao de dispersión das 

entidades de poboación e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida do lixo. 

• Unidade de medida: m / Hab 

• Fonte: Empresa recollida selectiva 

• Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida / núm. total de usuarios 

cubertos polo servizo 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 68,3 m/Hab 

 

SOLO 

Consumo de solo planificado 

• Descrición: Grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por 

urbanización no concello 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: PXOM 

• Método de cálculo: Superficie (Ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non delimitado+sistemas xerais / 

superficie total do concello (Ha) 

• Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM 

• Indicador (dato): 604,58 Ha (5,65%) 

Consumo de solo executado 

• Descrición: Grao de consumo de solo real (executado) por urbanización no concello 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: Superficie (Ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+sistemas xerais / superficie (Ha) 

• Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento 

• Indicador (dato): 525,39 Ha (4,91%) 

Emisións totais ao solo 

• Descrición: Volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida 

no concello 

• Unidade de medida: Tm/ano 

• Fonte: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

• Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato 

Superficie queimada en incendios forestais 

• Descrición: Superficie queimada por incendios forestais 

• Unidade de medida: Ha 

• Fonte: Consellería de Medio Rural 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 33 lumes forestais: 23,4 Ha superficie arborada + 30,5 Ha superficie 

rasa = 53,9 Ha (Datos da CMRM, 2006) 

Bens afectados por inundacións 

• Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 

torrenciais 

• Unidade de medida: € 

• Fonte: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 Ha 

Núcleos de poboación 

• Descrición: Núm. de núcleos de poboación 

• Unidade de medida:  

• Fonte: INE e IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 156 ent. Sing. poboación (1,45 ent. sing/Km2); 20 núcleos de 

poboación, 12 parroquias e 136 en diseminado (Nomenclator IGE 2011) 

 

EDIFICACIÓNS 

Vivendas baleiras 

• Descrición: Número de vivendas baleiras 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Censo de Vivendas. INE, EIEL 

• Método de cálculo: Núm. de vivendas baleiras / núm. total de vivendas 

• Actualización: Decenal 

• Indicador (dato): 82 vivendas baleiras / 1.250 vivendas totais = 6,6% 

Edificacións rehabilitadas 

• Descrición:  
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• Unidade de medida: núm. 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: 

• Indicador (dato): 0 edificios e 1 vivendas (2010) 

 

9.2. Programa de seguimento 

A Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente sinala, no seu artigo 15, a necesidade de que os órganos promotores 

leven a cabo un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos 

plans e programas, así como para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos 

e permitir levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos. 

O seguimento e control dos impactos producidos nas novas áreas industriais propostas no 

Plan será responsabilidade do órgano xestor destas áreas, e informará ao concello como 

órgano promotor, mentres que o control do resto dos indicadores corresponderá ao órgano 

promotor do Plan, informando ao órgano ambiental de calquera desviación que se produza 

Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están 

expostos e desenvolvidos ao longo do punto 5 do presente informe. Seguindo a batería de 

indicadores que figura no punto anterior e os impactos identificados e/ou previstos nas 

diferentes fases da implantación do PXOM, elabórase o seguinte plan de seguimento, de 

acordo co indicado na citada Lei 9/2006 e co indicado no Documento de referencia para a 

AAE do PXOM do Concello de Mesía: 

 
Ademais do indicado nos cadros anteriores, terase en conta calquera desviación significativa 

dos valores indicados nos cadros de indicadores de seguimento e control (cadros 3, 4 e 5). 

Máis concretamente, controlaranse, por parte do órgano xestor do polígono, os seguintes 

aspectos: 

• Calidade do aire (fase de obras): impactos provocados pola maquinaria de obra e o 

tráfico de vehículos pesados 

• Ruído e vibracións (fase de obras): procedente do tráfico pesado 
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• Calidade da auga: escorrentía superficial 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos 

producidos nas fases de obras e de funcionamento 

• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento 

• Integración social: verificación do estado da integración social do proxecto fronte a 

persoas discapacitadas 

Variables a ser medidas: 

• Calidade do aire (fase de obras): niveis de inmisión e emisión para as seguintes 

variables: CO e CO2 

• Ruído e vibracións (fase de obras e explotación): procedente do tráfico pesado e da 

actividade industrial 

• Calidade da auga: escorrentía superficial. Conductividade eléctrica do rego augas arriba e 

abaixo do ámbito 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento. As variables a contemplar son: superficie revexetada e número de 

arbores introducidos nas zonas verdes. 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos 

producidos nas fases de obras. As variables a contemplar son: volume de residuos 

industriais e o seu destino. Residuos de envases e embalaxes, residuos inertes, residuos 

perigosos. Na fase de funcionamento serán as empresas instaladas no polígono as que, 

segundo a súa licenza de actividade, controlen este parámetro, verificándose o seu 

cumprimento polo órgano xestor. 

• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento. 

• Integración social: as variables a seguir son: número de prazas de aparcamento 

dedicadas a persoas discapacitadas, a súa ubicación estratéxica e o seu uso; e detección 

e eliminación de barreiras arquitectónicas na urbanización, na edificación para uso 

industrial e na accesibilidade ás áreas públicas. 

Control dos vertidos á rede de saneamento 

Analizaranse os vertidos que, desde as áreas industriais ou residenciais se dirixen á rede de 

saneamento. A análise será semestral, e farase a partir dunha mostra integral representativa 

de funcionamento en 24 horas, e sobre ela determinaranse os parámetros que establece a 

lexislación vixente. 

A continuación se relacionan os niveis máximos indicativos a respectar: 

• Temperatura: 35ºC 
• PH: 6,5 – 9,5 
• Materias en suspensión: 250 mg/l 
• DBO5: 500 mg/l 
• N (Kjeldahl): 10 mg/l 
• DQO: 1.500 mg/l 
• Fluoruros (en F): 10 mg/l 
• Sulfuros (en SO2): 1 mg/l 
• Sulfatos (en SO3): 400 mg/l 
• Cianuros: 0,5 mg/l 
• Arsenicos (As): 0,2 mg/l 
• Cádmio (Cd): 0,1 mg/l 
• Cromo (Cr3+): 2 mg/l 
• Cromo (Cr8+): 0,5 mg/l 
• Ferro (Fe): 10 mg/l 
• Mercurio (Hg): 0,01 mg/l 
• Chumbo (Pb): 0,5 mg/l 
• Niquel (Ni): 2 mg/l 
• Cobre (Cu): 1 mg/l 
• Aceites e graxas: 100 mg/l 
• Hidrocarburos: 20 mg/l 
• Fenois: 1 mg/l 
• Cloro activo: 3 mg/l 
 

10. Resumo non técnico do ISA 

Antecedentes 

O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o PXOM do concello de Mesía, cuia finalidade é 

integrar o medio ambiente nas políticas sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun 

desenvolvemento sostible que permita acadar os grandes retos en materia de prevención e 

redución da contaminación, uso racional dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e 

cohesión social. O proceso fomenta, así mesmo, a transparencia e a participación cidadán 

que permita o acceso a unha información exhaustiva e fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Mesía inicia os traballos para a elaboración do PXOM no ano 2008. 

Posteriormente emite, en xaneiro do 2009, o Informe Previo para o Procedemento de 

Avaliación Ambiental Estratéxica. A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente 

e Desenvolvemento Sostible, remite ao órgano promotor, en abril do 2009, o “Documento de 

referencia para a AAE do PXOM do Concello de Mesía, que determina unha serie de pautas 
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adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter. 

Descrición do territorio municipal 

O concello de Mesía sitúase na chaira central da provincia da Coruña e forma parte da 

comarca de Ordes, ten unha superficie de 107,1 Km2 e unha poboación (Padrón do ano 2011) 

de 2.922 habitantes, repartidos entre doce parroquias. Aproximadamente, o 74% de 

poboación vive en núcleos rurais, mentres que o 25,6% o fai en diseminado. A densidade de 

poboación é moi baixa: 27,3 hab/Km2, e isto, xunto co elevado número de entidades 

singulares de poboación fai que a poboación estea moi dispersa polo territorio municipal. 

Non existe no concello un núcleo urbano propiamente dito, aínda que Xanceda, polo seu 

carácter de capital municipal e as súas funcións asociadas exerce como tal. 

O concello de Mesía sitúase na conca alta do río Tambre, e presenta un relevo de formas 

suaves e onduladas, constituído por antigas superficies de erosión, a unha altitude media de 

450 m. As maiores elevacións localízanse nos Montes da Tieira (500 m), ao nordeste do 

concello, no límite co concello de Curtis. Dende este punto, o relevo descende lixeiramente 

ata acadar unha altitude media de 400 m. Os principais ríos que percorren este territorio son o 

Tambre, que discorre polo sur do concello, e os afluentes que recibe pola dereita: Samo, 

Maruzo e Gaiteiro, ademais de outros moitos ríos e regatos de menor entidade. 

Na paisaxe predominan os prados e pasteiros e as terras de cultivo, orientadas 

fundamentalmente á produción de forraxes para o gando. Moita menor presenza ten o uso 

forestal do solo, constituído basicamente por algúns bosques de repoboación e manchas de 

vexetación natural e de bosque autóctono. 

O clima da zona é claramente oceánico, caracterizado pola suavidade das temperaturas e 

chuvias abondosas, ademais de frecuentes néboas. 

Descrición do PXOM 

O Concello dispón para a ordenación urbanística do seu territorio dunhas Normas 

Subsidiarias Provinciais, aprobadas en 1987. Este planeamento, hoxe xa desfasado, contiña, 

a grandes trazos, as seguintes determinacións: Considerábase como núcleo urbano a 

Xanceda; e como Solo non Urbanizable, considerábase o solo de núcleo rural, o solo de 

protección e o solo non urbanizable común. 

O concello de Mesía, pola súa situación nunha zona de segunda periferia de Santiago de 

Compostela, a medio camiño entre este e A Coruña, é un concello con poucas expectativas 

de crecemento demográfico, con pequenos despuntes no sector turístico rural e unha 

industria de transformación de produtos de orixe local. 

Así, deberá ser prioritario no planeamento de Mesía o redimensionamento dos núcleos tanto 

o urbano como os 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. Tamén procurarase 

dar solución ás industrias presentes no ámbito rural. 

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

mantemento e mellora do medio físico natural no que se sitúa. Así, débese tratar con especial 

sensibilidade todas as áreas que presentan un notorio interese natural, xunto co tratamento 

que debe darse aos núcleos rurais. 

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. 

O PXOM estará vencellado xerarquicamente, 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. 

Demografía e poboación 

No ano 1970, Mesía contaba con máis de 5.000 habitantes, mentres que en 2011 tiña 2.922, 

o que significa unha diminución de case o 40% dos seus habitantes en 40 anos. Os factores 

que levan a esta situación son os mesmos en toda a rexión: éxodo rural. Os habitantes 

emigraron na procura de novas oportunidades de emprego en outras áreas máis atractivas. 

Hoxe, Mesía amosa un acusado envellecemento da poboación, cunha baixa porcentaxe 

(8,3%) de poboación menor de 16 anos, un 60,7% de adultos (entre 16 e 64 anos) e un 

31,0% de habitantes de máis de 65 anos. O índice de envellecemento (relación entre os 

menores de 16 anos e os maiores de 65) é de 293,2, o que significa que o reemprazo 

xeracional non está asegurado, xa que a poboación maior é máis numerosa que a poboación 

nova (a idade media no concello é de 50,4 anos). Outros indicadores demográficos son os 

seguintes: idade media á maternidade: 31,3 anos; número medio de fillos por muller: 1 fillo; 

idade media do primeiro matrimonio: 33,9 os homes e 31,2 anos as mulleres, a taxa de 

natalidade é de 5,8 nacementos por cada mil habitantes, mentres que a taxa de mortalidade é 

de 15,6 ‰, o que resulta nun saldo vexetativo negativo (-34 hab. no 2010). Neste caso, tamén 

o saldo migratorio (a diferenza entre os que chegan e os que marchan do concello) presenta 

unha tendencia negativa, o que indica que o concello non é capaz de reter poboación. Dende 

1990 ata o 2010, só se rexistran dous anos con saldo migratorio positivo: 17 habitantes en 

1998 e 2 en 2006. 
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Particularmente ilustrativo do envellecemento da poboación en Mesía é o dato do índice de 

envellecemento, que pasou de 140,6 no ano 1998 a 293,2 en 2010. 

Actividade económica 

A economía do concello de Mesía baséase nas actividades agropecuarias. Este sector ocupa 

ao 40,6% dos activos, porcentaxe moi elevado, aínda que os datos proceden do Censo de 

2001, último dispoñible no INE e no IGE. Os factores naturais deste territorio (clima, relevo, 

solos, etc.) teñen propiciado unha clara especialización gandeira, que se traduce nun elevado 

número de explotacións de gando bovino. 

Estas explotacións veñen sufrindo unha evolución ou adaptación ao longo dos últimos anos 

de xeito que so sobreviven as mellor dotadas e dimensionadas, o que ten favorecido un 

proceso de modernización das explotacións restantes a través dunha serie de cambios, como 

a concentración parcelaria, mellora nas explotacións (novas razas de bovino, tanques de frío, 

salas de muxido, etc.), o que ten propiciado un aumento na rendibilidade das explotacións. 

O sector industrial, que ocupa ao 33,7% (21,4 na industria e 12,3% na construción), tamén 

está relacionado co aproveitamento de recursos locais: a abundancia de materia prima para 

fabricar tellas fixo que xurdiran pequenas telleiras, das que hoxe só quedan dúas, Campo e 

Verea, unha de elas considerada como unha das máis modernas de Galicia, e que ten 

proxección incluso fora da comunidade. A construción ten pouca entidade, e o subsector está 

constituído por autónomos, con pouca importancia a nivel de emprego. 

O sector terciario ocupa só ao 25,7% dos activos e reflicte a baixa actividade económica do 

concello. Está formado por pequenas tendas e establecementos de hostalería. O comercio é 

moi básico e responde só a atender as demandas máis básicas da poboación. Para compras 

ou servizos de maior importancia ou especialización, os habitantes desprázanse aos 

concellos veciños de Ordes ou Curtis, ou as cidades da Coruña ou Santiago, cidades 

equidistantes e accesibles por autoestrada. A infraestrutura turística do concello é moi feble, e 

so conta con 2 establecementos de turismo rural, cun total de 28 prazas. 

Dotacións, infraestruturas e equipamentos 

• Servizos sanitarios (2 centros de saúde) 

• Servizos educativos (2 centros e 2 escolas unitarias) 

• Equipamento deportivo 

o Campos de fútbol de herba (6) 

o Pistas multideportivas (4) 

o Pavillóns polideportivos cubertos (4) 

o Complexo deportivo Mata-Xanceda 

o Centro cultural municipal-casa de cultura de Xanceda 

o Equipamentos cívico-sociais parroquiais (7) 

• Parques rurais e prazas parroquiais 

Mesía conta, ademais do tramo do Camiño Inglés que pasa por Bruma, cunha ruta de 

sendeirismo, de 13,5 Km de lonxitude, chamada “ruta da Fraga aos Muiños” (PR-G117), que 

vai dende Visantoña a Ola. 

Abastecemento de auga 

A subministración de auga potable cobre boa parte do ámbito municipal. No resto do territorio, 

o abastecemento de auga faise, en xeral, de xeito individual, a través de pozos particulares e 

mananciais, xerando pequenas redes dende pequenos depósitos reguladores ata os puntos 

de consumo. 

Na parte leste co concello, en Vilasenín, existe un depósito de captación e punto de bombeo 

dende o río Tambre ata os depósitos disponse unha rede que da servizo ós principais núcleos 

das parroquias de Mesía, Xanceda, Albixoi, Cumbraos e Lanza. Polo que respecta ó núcleo 

urbano de Xanceda, a totalidade deste conta co servizo de abastecemento, totalmente 

executado e en funcionamento. 

A auga é tratada nunha ETAP que ten unha capacidade de tratamento de 12 m3/h. 735 

vivendas (núcleos+diseminado) abastécense de xeito autónomo, o que representa o 67,7% 

das vivendas. O consumo medio de auga en Mesía está cifrado en 58,219 lt/Hab/día. 

Rede de saneamento 

O saneamento municipal non abarca a totalidade das parroquias, solucionando este servizo 

puntualmente nas zonas de maior densidade de poboación (Xanceda). O resto das vivendas 

do dispoñen de sistemas de saneamento autónomos, mediante fosas sépticas unifamiliares. 

A totalidade no núcleo urbano de Xanceda dispón, a día de hoxe, de instalación de 

saneamento. Para as previsións de crecemento no parque de vivendas do núcleo, atópase en 

fase de execución unha depuradora cunha capacidade de saneamento estipulada para 500 

habitantes, situada no Rego de Xanceda, nas inmediacións do núcleo urbano. 

Comunicacións 

O único sistema rexional de transporte público con certa importancia nesta zona é o que se 

efectúa por estrada. Mesía está nunha posición relativamente “excéntrica” con respecto ao 

Eixo Atlántico, polo que o transporte público presenta unha escasa virtualidade. A escala 

municipal, non existen liñas públicas de transporte –agás o transporte escolar- e os 

desprazamentos, fanse fundamentalmente en vehículo particular, xa que o nodo de 

comunicacións e de transporte público máis próximo está en Ordes. 

Mesía está incluído no proxecto TES+BUS. En Mesía existen 2 liñas (Fraga da Lata - O Souto 

de Lanzá e Tilleira – Fontorto 1), todas elas con destino ao colexio de Xanceda, e que cobren 

boa parte do territorio municipal. 



EXCMO. CONCELLO DE MESÍA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  72

A estrutura viaria de Mesía está formada por unha estrada da RIXE, a N-634, dúas estradas 

autonómicas, dúas provinciais e unha densa rede de estradas locais de titularidade municipal. 

Tamén pasa polo extremo norte do concello a autoestrada AP-9, á que se pode acceder a 

través da conexión de Ordes. Así pois, a principal estrada do concello é a N-634, que 

comunica o concello con Santiago e cos de Frades e Curtis, percorrendo o territorio municipal 

polo extremo surleste, e comunica as parroquias de Lanzá e Castro. A partir desta N-634, na 

zona de Lanzá, parte a AC-524, que atravesa o concello en dirección oeste. En Xanceda 

enlaza coa AC-223, que cruza as parroquias de Mesía e Visantoña cara o noroeste, ata o 

enlace coa AP-9, no concello de Ordes. Con esta estrutura, Mesía goza dunha boa 

conectividade, tanto a escala interna como a escala interrexional: á AP-9 a través de Ordes, e 

á A-6 e N-VI a través da N-634. 

Outros servizos 

Mesía conta coas seguintes infraestruturas de telecomunicacións: 

• Rede troncal de fibra óptica 

• Dúas centrais de telefonía fixa (Telefónica) 

• Entre 25,1 e 35 liñas contratadas de telefonía fixa/100 hab. 

• 3 operadores de telefonía celular (móbil) 

• Entre 0,201 e 0,250 emprazamentos de telefonía celular /100 hab. 

• Banda larga: PEBA + ADSL 

• Entre 5,1 e 10 liñas de ADSL contratadas/100 hab. 

Mesía conta con 2 puntos de acceso publico a Internet 

Polo que fai á recollida de residuos, Mesía non conta con punto limpo, e ten recollida de RSU, 

(recollida non selectiva) e reciclaxe de vidro, e de recollida de materiais sensibles (baterías e 

plásticos agrícolas) e de voluminosos. Canto do lixo, prodúcense 516 TM/ano, o que 

representa 176,8 Kg/Hab/ano. 

A iluminación pública do concello faise con 724 puntos de luz, con 88,5 Kw de potencia 

instalada. 

Vivenda e planeamento 

En Mesía están vixentes as Normas Subsidiarias de Planeamento, aprobadas en xuño de 

1987, que clasifican 359,13 Ha de solo residencial e 1.102,22 Ha de solo non urbanizable 

(734,22 Ha de Especial Protección, 37 Ha de rede Natura e 331 Ha de hábitats). 

A tipoloxía de asentamentos predominante no concello é a aldea pechada, con casarío 

espallado, formando grupos de edificacións illados entre si. Arredor da edificación sitúase o 

alfoz, formado polas terras de labor. A maioría dos lugares teñen carácter eminentemente 

rural e están formados por pequenas agrupacións de entre 10 e 25 edificacións, de tipoloxía 

tradicional e en diversos estados de conservación. 

Mesía conta con 1.250 vivendas familiares, 989 principais, 178 secundarias e 82 vivendas 

baleiras. En total existen 1.268 edificios e 96 locais. Polo que fai ao número de licenzas, no 

ano 2007 solicitáronse 4 (3 para edificacións de nova planta e 1 para unha rehabilitación). 

Entre os anos 2000 e 2007, a media de licenzas solicitadas é de 3,6, o que evidencia unha 

escasa presión edificatoria . 

Patrimonio cultural 

Mesía formaba parte do condado de Trastamara na Idade Media e se desenvolve arredor do 

castelo de Mesía, construído no século XII, e destruído durante a revolta irmandiña. Máis 

tarde, o arcebispo Fonseca mandou reedificalo polo seu valor estratéxico, quedando en 

posesión da Mitra. A principios do século XX, este castelo xa non existía. Na actualidade 

consérvanse parte das defensas exteriores, e o seu estado impide coñecer a súa estrutura 

arquitectónica orixinal. 

Outra construción é o hospital de peregrinos e a súa capela de San Lourenzo, na parroquia 

de Bruma, próxima ao Camiño Inglés. Este hospital é de estilo gótico tardío, de arquitectura 

pobre, como corresponde a unha entidade de refuxio de peregrinos. 

Tamén, dentro da arquitectura relixiosa compre citar á igrexa parroquial de Santiago de 

Bascoi e a capela da Virxe do Carme, ámbalas dúas con elementos góticos. Outra igrexa de 

interese, neste caso barroca, é a de San Sebastián de Castro. 

Destaca tamén o pazo de Lago, tamén en Castro, do século XVIII, cunha faciana de casa 

grande de labranza, cun balcón de ferro forxado sobre plataforma de lousa. 

Fontes de contaminación potenciais 

No concello de Mesía existe unha actividade extractiva de minerais a ceo aberto para a 

obtención de materia prima para as fábricas de cerámica. Por razón da ubicación dos 

depósitos de material pode existir o risco de invadir zonas naturais protexidas. Outra fonte de 

contaminación derivada desta actividade é o movemento e terras e as emisións da 

maquinaria empregada, aínda que este impacto ten carácter local e puntual. Compre ter en 

conta que a actividade extractiva a ceo aberto supón un impacto ambiental importante, e a 

que á produción de residuos hai que engadir a alteración da capa superficial do solo. 

A única actividade industrial susceptible de xerar contaminación, en forma de emisións á 

atmosfera provén das dúas telleiras que perviven no concello, aínda que a modernización 

sufrida polos fornos destas factorías fai que as inmisións á atmosfera sexan actualmente moi 

baixas. 

Polo que fai á rede de saneamento, están xa executadas as redes dos núcleos de Xanceda e 

Visantoña, coas correspondentes depuradoras. O saneamento no resto do territorio municipal 

resolvese de xeito individual, a través de fosas sépticas ou pozos negros, co conseguinte 

perigo de contaminación das augas, subterráneas e superficiais. 
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A contaminación acústica rexistrada no concello de Mesía, dadas as súas características, 

procede case que exclusivamente do tráfico rodado, xa que non se rexistran outras fontes 

sónicas importantes. As principais industrias presentes no territorio municipal –cerámica 

(extracción e fabricación) e carpintería- non son intensivas en produción de ruído e, en todo 

caso, este impacto circunscríbese ao entorno máis inmediato e ao período da xornada 

laboral. 

Outra fonte potencial de contaminación no concello de Mesía procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. En calquera caso, esta fonte representa tamén 

un risco moderado debido a que a actividade gandeira, importante aínda, está a perder peso 

no conxunto do concello. Neste sentido, compre citar a explotación gandeira porcina 

“Taboada Integral”, situada en Pazo-Castro, e que conta con Autorización Ambiental 

Integrada. Esta explotación debe terse en conta como posible fonte de contaminación debido 

ao seu tamaño (ten capacidade para máis de 1.000 nais reprodutoras). O principal risco 

derivado desta actividade procede do lavado das instalacións da granxa e dos xurros. 

Calquera problema no almacenaxe destes efluentes causado polo mal funcionamento dalgún 

dos sistemas de control pode causar vertidos e contaminar os solos e augas superficiais e 

subterráneas. 

Espazos de interese natural 

Curso Alto do Mendo e Fervenza do Mendo 

Este espazo está catalogado polo Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, se desenvolve no 

concello de Curtis e afecta so tanxencialmente ao concello de Mesía. Trátase dun espazo 

case virxe, e conserva a naturalidade orixinal, cunha importante e variada vexetación ripícola 

que debe ser protexido como elemento importante de biodiversidade. 

LIC Río Tambre 

O LIC “Río Tambre” ten unha superficie de 583,2 ha, e inclúe parcialmente ó concello de 

Mesía, afectando a unha superficie de 36 ha (o 0,3% do territorio municipal). A Proposta de 

Ampliación da Rede Natura 2000, feita pola Xunta de Galicia en novembro de 2011, significa 

un aumento de 132,3 ha, acadando un total de 715,5 ha. Polo que fai ao concello de Mesía, a 

ampliación significa un aumento de 16,6 ha, chegando a unha superficie municipal de 52,6 ha 

(o 0,5% do territorio municipal). 

O LIC sitúase na conca media do río Tambre, definida polo tramo entre a incorporación pola 

beira dereita do río Maruzo (Frades) e a confluencia co río da Sionlla (Santiago de 

Compostela), que se lle une pola marxe esquerda. Inclúe, ademais, outros afluentes que na 

súa maior parte se lle incorporan pola beira dereita, como o Samo, o Lengüelle e varios 

pequenos tributarios destes.  

HÁBITATS 

Hábitats de interese comunitario (incluídos no Anexo I da Directiva 92/43/CEE) presentes no 

LIC: 
 Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition.  

 Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion e de Callitricho-

Batrachion.  

 Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.  

 Uceiras secas europeas .  

 Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo.  

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae).  

 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica. 

Humidais 

No Inventario de Humidais de Galicia están catalogados tres humidais neste territorio, cunha 

superficie total de 10,54 ha, todos eles situados sobre o río Maruzo, no sector oriental do 

concello: 

nome sup (ha) Cód. IHG UTM X 29T UTM Y 29T
O Maruzo 0,25 1110023 566104 4770817

As Capelas 6,46 1110078 565157 4768259

Salgueiro 3,83 1110077 564093 4767341

Vexetación 

O territorio que conforma o concello de Mesía presenta unha gran uniformidade: o relevo é 

pouco accidentado, a altitude oscila entre os 200 e os 600 m; as temperaturas son suaves e 

as precipitacións abundantes. Todo isto fai que a zona sexa, como xa se dixo, bastante 

uniforme desde o punto de vista botánico e bioclimático. 

Polo seu carácter limítrofe coa Rexión Floral Mediterránea, Galicia presenta unha 

composición florística con abundantes elementos mediterráneos, sobre todo na súa porción 

meridional. 

A gran uniformidade altitudinal e climática da zona fai que o número de especies sexa 

relativamente escaso en comparación coa riqueza florística galega. 

Florísticamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, dentro do grande reino 

floral Holártico. En Mesía a influencia de elementos mediterráneos é escaso, pero as súas 

características climáticas permiten a existencia de algunhas unidades de xeoelementos 

mediterráneos. Por outra parte, a grande uniformidade climática e altitudinal deste territorio fai 

que o número de especies sexa relativamente escaso, en relación coa riqueza florística 

galega. 
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Aparecen en grande número geofitos subatlánticos e euatlánticos.En segundo lugar, 

aparecen elementos boreais e iberoatlánticos e alguns endemismos iberoatlánticos. Por 

último, temos xeofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

Fauna 

Non existen estudios nin catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna do Concello de Mesía. 

En xeral, poderíase dicir que é a típica do centro de Galicia, aínda que as especies mais 

comúns están abondo diminuídas pola presión cinexética. 

A continuación cítanse algunhas das especies que pertencen a distintos grupos mencionados 

en diversos estudios consultados.  

Vertebrados 

PEIXES 

• Salmo trutta trutta (reu) 

• Salmo trutta fario (troita) 

• Chondrostoma polylepis (boga) 

• Anguita anguita (anguila) 

ANFÍBIOS E REPTIS 

• Tritorus boscai (tritón) 

• Salamandra salamandra (salamandra) 

• Bufo bufo (sapo comun) 

• Lacerta schreiberi (lagartixa) 

• Natrix natrix (cobra de collar) 

• Vipeira seoani (vibora de seoane) 

MAMÍFEROS 

• Erinaceus europoaeus (ourizo) 

• Talca ocidental (toupa) 

• Ripistrellus pipistrellus (mórcego comun) 

• Oryctolagus cuniculus (coello) 

• Sciurus vulgaris (esquio) 

• Arvicola japidus (pouca de auga) 

• Rattus norvegicus (pouca comun) 

• Rattus rattus (pouca cenicienta) 

• Apodemus sylvaticus (rato de campo) 

• Mus musculus (rato caseiro) 

• Vulpes vulpes (raposo) 

• Lutra lutra (lontra) 

• Os seus scrofa (xabaril) 

Aves 

• Buteo buteo (ratoeiro) 

• Tyta alba (coruxa) 

• Cinclus cinclus (melro) 

• Erithacus rubecula (petirrojo) 

• Passer domesticus (gorrión) 

• Pyrrula pyrrula (reiseñor) 

A Paisaxe 

O concello de Mesía sitúase na comarca de Ordes, e se encadra na gran rexión natural que é 

a Galicia Occidental. Dentro desta rexión, Mesía inclúese no grupo dos Vales Sublitorais 

Cantabro-Atlánticos e no tipo 2-2 Sublitoral Artabro, que inclúe as terras baixas e os tramos 

finais dos vales. Pola súa parte, a Estratexia da Paisaxe Galega inclúe a este territorio na 

unidade da Galicia Central. 

Dende o punto de vista global, o territorio municipal constitúe unha chaira, alterada ao norte 

do concello polos montes da Tieira. Descendendo de escala, esta chaira amosa unha forte 

compartimentación, formada por pequenas elevacións e as incisións da rede fluvial que, a 

pesar de ser moi densa, apenas ten incidido sobre o relevo, formándose amplos vales. Esta 

compartimentación visual do terreo vese incrementada pola incidencia da vexetación, tanto 

natural como –principalmente- seminatural, de forma que en moi poucos puntos do concello 

se ten unha visión ampla do territorio. 

Así, dadas estas características xeomorfolóxicas do concello de Mesía, non se identifican 

concas visuais. 

Na paisaxe de Mesía predominan os prados e pasteiros, e as terras de cultivo, orientadas 

fundamentalmente á produción de forraxes, o que denota claramente a súa especialización 

gandeira. Moita menor presenza ten a paisaxe forestal, xa que este uso do solo está 

constituído basicamente por bosques de de repoboación e manchas de vexetación natural e 

de bosque autóctono. A vexetación natural, representada por elementos de vexetación 

autóctona de diferente tamaño, illados ou interpenetrando a unidade de vexetación 

seminatural; e tamén pola vexetación ripícola, aínda está presente neste territorio,  

Non se identifican en Mesía elementos paisaxísticos fráxiles nin en perigo de desaparición ou 

alteración, dada a pequena entidade do PXOM e o seu baixo nivel de intervención no 

territorio. Por outra parte, e como xa se ten dito, este territorio está intensamente humanizado, 

e isto deixa a súa pegada no hábitat, en forma de paisaxe agraria e rural. 

Estas unidades, á súa vez, agrúpanse no que se denomina tipoloxías de paisaxe, e son as 

seguintes: 

Paisaxe urbanizada 
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O único núcleo que ten certas características urbanas é a capital municipal, o núcleo de 

Xanceda, características que veñen dadas máis ben pola súa concentración de servizos para 

a poboación que pola existencia dun mínimo tecido urbano. O núcleo disponse ó longo da 

estrada e está formado por un casarío moi pouco denso, composto case exclusivamente por 

vivendas unifamiliares e un par de edificios (baixo e unha ou dúas plantas), e con numerosos 

espazos baleiros, dedicados a hortas ou a outros usos. Outro núcleo con certa entidade é A 

Igrexa, na parroquia de Visantoña. Como no caso de Xanceda, o carácter urbano ven dado 

pola existencia de equipamentos, como un colexio e un centro de saúde. 

O resto dos núcleos teñen un carácter claramente rural. 

Paisaxe rural 

A paisaxe rural é a tipoloxía dominante neste concello, aínda que moi mesturada con 

plantacións de eucaliptos. Trátase dunha paisaxe bastante ben conservada, cunha gran 

unidade física e moi ben adaptada á especialización económica da zona, que é a gandería. 

Está composta polos núcleos rurais, polas terras de cultivos do seu alfoz e por unha 

constelación de prados e pasteiros que cobren o territorio municipal, aló onde as plantacións 

de eucaliptos deixan espazo libre. 

A tipoloxía construtiva é a típica do rural galego, en moi diferentes estados de conservación e 

bastante mesturada con novas construcións illadas e espalladas polo termo municipal 

Paisaxe natural 

Dada a intensa humanización deste territorio, a vexetación natural quedou relegada a 

pequenos bosquetes espallados polo concello e. As veces, mesturados con outras especies 

de repoboación. Esta tipoloxía está presente principalmente nas beiras dos ríos e regatos, 

onde está presente unha boa mostra de vexetación ripícola, ben conservada e cun elevado 

grao de variedade. 

Paisaxe seminatural 

A paisaxe seminatural está formada principalmente por bosques de eucaliptos e –en moita 

menor medida-, piñeiros, formando un tapiz case continuo nalgunhas áreas, mesturado con 

prados e terras de cultivo. Nestas terras, relativamente planas, os bosques de frondosas de 

repoboación cumpren unha función visual de compartimentación do terreo, dando unha 

impresión dunha paisaxe fraccionada en moitas unidades visuais de pequeno tamaño. 

En resumo, este é un territorio bastante antropizado, no que predomina a paisaxe rural, 

formada por unha miriada de parcelas de cultivo, asociadas aos núcleos rurais e ao viario. A 

pé do terreo só se advirten pequenas unidades da paisaxe debido á compartimentación do 

terreo, tanto natural, como a disposición xeomorfolóxica como de orixe antrópico, como os 

bosques de repoboación de frondosas. 

Evolución en caso de non aplicación do PXOM 

O concello de Mesía non presenta problemas concretos ou específicos nos eidos ambiental, 

urbanístico ou socioeconómico. As únicas disfuncións que compre ter en conta son a falla 

actual de concreción do centro urbano e a debilidade demográfica. 

Aínda así, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental, 

urbanístico ou socioeconómico non producirá efectos positivos no conxunto do territorio 

municipal, senón máis ben o contrario, toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten 

a intención de corrixir problemas xerais do concello, como a creación de solo industrial, a 

consolidación do núcleo urbano de Xanceda, a regularización das industrias existentes, 

situadas no medio rural, ou o desenvolvemento do abastecemento de auga e o saneamento, 

evitando riscos para a saúde humana. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM suporía o mantemento do actual 

statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia das xa superadas 

Normas Subsidiarias, que datan do ano 1987, causantes da actual situación urbanística e dos 

problemas identificados. 

Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Mesía recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

• Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais 

e dos obxectivos propostos. 

• Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou 

fases de desenvolvemento e a diferentes alternativas. 

• Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica, tanto da 

administración pública como do sector privado. Tamén, debe contemplarse como 

condicionante a parcelación actual do solo. 

• Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de 

calidade como consecuencia do planeamento. 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

A redacción do PXOM de Mesía pretende adaptar a ordenación urbanística á lexislación 

vixente e acometer unha nova política urbanística tendinte a perfeccionar o modelo territorial 

existente, evitando que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e pola contra, poda ser 

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

Os grandes apartados orientadores do PXOM de Mesía son os seguintes: 
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• Entendemento do PXOM como un documento orientado ó Desenvolvemento sostible de 

Mesía 

• Dimensión territorial do planeamento, atendendo a realidade actual de Mesía e 

procurando ó equilibrio rural-urbano do concello, posibilitando a implantación de 

equipamentos, espazos libres e servizos que dean resposta a esta realidade. 

• Innovación das políticas urbanísticas para adaptalas á realidade de desenvolvemento da 

Vila de Xanceda como centro urbano, á resolución dos problemas das implantacións 

industriais e asentamentos residenciais periféricas, a ordenación dos núcleos rurais, para 

artellar o conxunto do concello no horizonte temporal de vixencia do novo Plan. 

• Perfección técnica do documento, implantando unha nova cultura urbanística. 

• A xestión do Plan confiada en gran medida o seu desenvolvemento mediante á redacción 

de instrumentos de desenvolvemento (Unidades de Actuación, Plans Especiais e 

Parciais) para conquerir un documento flexible e perdurable no tempo. 

• Atención ao medio ambiente e a utilización sostible dos recursos naturais e produtivos do 

territorio e a paisaxe, ordenando e protexendo o solo rústico e os espazos naturais. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM debe recoller os seguintes obxectivos e 

criterios de carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

C) Conservación ambiental: 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

Criterios de obxectivos de ordenación 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o municipio de Mesía 

ten unha orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 

Prepara ao concello para resolver os actuais problemas de modernización e procura de maior 

dinamismo dos sectores produtivos, neste caso os industriais, agropecuarios, forestais ou 

ecoturísticos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, a 

existencia dunha trama de núcleos máis laxa, cuia organización principal é a parroquia, así 

como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

O Plan Xeral plantéxase como favorecer o desenvolvemento cualitativo de Mesía e ser 

eminentemente realista. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

materialización das determinacións de planeamento que se fixan, nos prazos que se 

determinan. Un Plan Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de 

xestión urbanística e a capacidade da Administración actuante, sexa notoria e patente. 

Considérase tamén importante coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a 

fin de recuperar e desenvolver de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades 

agrarias, industriais e comerciais: desenvolver as comunicacións e os servizos comunitarios e 

favorecer o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que 

aos solos se lle asignen. 

Criterios ambientais 

Sostibilidade territorial e densidade urbana 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do concello, a orografía, a fraxilidade dos ecosistemas e o risco de 

perda de calidade de vida dos habitantes, obriga a propor accións e previsións dirixidas a 

evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o consumo inxustificado de novos solos, 

orientando as actuacións públicas e privadas á recuperación, rehabilitación ou reforma da 

edificación existente, e á colmatación dos espazos baleiros no único núcleo urbano do 

concello considerado como tal, ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

Límites territoriais do crecemento 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ó crecemento efectivo da 

poboación. 

• Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente. 

• Non se plantexarán crecementos por ocupación de solo de nova creación, non previstos 

no planeamento vixente. 

• En ningún caso se proporán solos residenciais nas proximidades de calquera espazo 

natural ou proposto para a súa inclusión na Rede Natura, ou de calquera área recollida 

neste informe ou no Plan como de Protección Ambiental. Tampouco se proporán solos 

residenciais nas proximidades de áreas de extracción ou acopio de materia prima para a 

industria local. 
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Tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos, só se permitirán as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non 

procedentes nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o 

aproveitamento das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ao medio rural 

e natural, e as declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

O Plan Xeral establecerá a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e de 

edificabilidade. Así mesmo, independentemente das previsións de crecemento, reservaranse 

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

Paisaxe 

Dende o Plan Xeral crearanse as condicións –na medida do posible- para a aplicación dunha 

política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en especial o 

mantemento e recuperación das masas arbóreas existentes no medio rural, mediante a 

conservación ou rehabilitación das características ecolóxicas e culturais de cada contorno. 

Por outra parte, terase en conta que na ordenación, deseño e tratamento dos diferentes 

espazos urbanos, rurais e naturais, deberán contar coas afeccións sonoras, e plantexar 

formas axeitadas para a protección, tratamento e xestión. 

Patrimonio natural 

Estableceranse normas de protección do medio ambiente e reguladoras dos recursos naturais 

non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas e insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial 

atención aos efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir e tendo en conta os 

posibles impactos negativos para o contorno e positivos no eido socioeconómico. 

Empregaranse criterios de concentración urbana e rural co fin de facilitar a dotación e xestión 

das infraestruturas e equipamentos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia e 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica e se delimitarán zonas 

susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- 

de albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos 

illados para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

Integración das variables propostas pola Avaliación Ambiental Estratéxica no PXOM 

Paisaxe 

O ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da urbanización, considérase 

que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no único núcleo urbano do concello 

de Mesía como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de compactación, regularización 

e colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, calquera tipo de presións sobre os elementos naturais e singulares da 

paisaxe. 

O Plan establecerá medidas que contribúan á restitución dos valores naturais e paisaxísticos 

do concello, así como a súa posta en valor. Evitarase calquera afección a puntos singulares 

ou que poidan sufrir fortes impactos visuais. 

Medio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Mesía, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están catalogados e protexidos polo Plan. As diversas figuras de 

protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial vixente. Asi 

mesmo, o Plan ten en conta a prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación 

territorial e urbanística. 

Así mesmo, establécense medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

e tendo en conta que o concello de Mesía está catalogado como zona de alto risco de 

incendio pola Consellería de Medio Rural. 

No Documento de Referencia faise referencia á actividade extractiva. Esta actividade 

baséase na obtención de materia prima para as fábricas de cerámica, e consiste en 

extracción de arxilas e áridos. Por razón da ubicación dos depósitos de material (depósitos 

cuaternarios, chairas aluviais, próximos aos cursos fluviais, etc.), evitarase a invasión de 

áreas protexidas, chairas fluviais e, en xeral, calquera zona de interese natural. Así mesmo, 

evitarase a compactación do terreo por parte da maquinaria empregada nas tarefas 

extractivas, así como calquera tipo de vertidos. 

Por último, o Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, co fin 

de protexer a biodiversidade e facilitar o seu disfrute pola poboación. 

Patrimonio 

O Plan identifica e protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e 

arqueolóxico, e ten actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á 
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rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos 

propietarios o correcto mantemento dos edificios catalogados. 

Sociedade 

O Plan valora a estrutura demográfica de Mesía na planificación das infraestruturas, 

dotacións e equipamentos de carácter social. Nesta planificación se inclúe tamén a 

perspectiva de colectivos vulnerables e/ou dependentes no deseño tanto das infraestruturas 

como dos equipamentos. 

As dotacións e os equipamentos situaranse no territorio tendo en conta criterios de 

concentración, tendo en conta as posibilidades de relación dos habitantes do concello. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e 

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Xanceda (Casa do 

Concello) e en tódalas parroquias ou onde sexa requirido. Así mesmo, terase en conta a 

opinión dos foros de participación da Axenda 21 local, xa que moitas das liñas estratéxicas da 

Axenda coinciden coas variables de sostibilidade do Plan Xeral. 

Dende o punto de vista social, en Mesía non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Economía 

O Plan analiza as posibilidades que ten a economía local, tendo en conta a súa situación e a 

actividade tradicional. Desta análise se deduce a necesidade dunha área industrial que dea 

resposta ás necesidades actuais e futuras e ordene e concentre a actividade económica 

dispersa polo concello. 

O Plan xustifica a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das actividades 

económicas actuais e potenciais de Mesía, así como ao axeitado dimensionamento e 

distribución dos equipamentos e infraestruturas. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. 

Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade a Xanceda e tamén contribúe á habitabilidade do medio con 

zonas verdes accesibles e de calidade e mellorando a calidade da paisaxe urbana actual. 

O Plan promove a completación e consolidación do tecido urbano, alternando a edificación 

cos espazos públicos e zonas verdes, de xeito que procuren a máxima interacción entre o 

medio urbano e os habitantes. 

O Plan ten en conta os custos da vivenda unifamiliar (ambiental, solo, etc), fronte a colectiva. 

O Plan ten en conta a tipoloxía predominante no concello, a demanda da vivenda e a presión 

edificatoria, e xustifica razoadamente a elección do tipo de vivenda a implantar nos distintos 

tipos de solo (urbano residencial, industrial ou núcleo rural). 

Medio rural 

O Plan protexe os espazos de interese produtivo para o sector primario, así como os 

ecosistemas de valor natural, como áreas forestais de especial valor, bosques naturais de 

especies autóctonas e bosques ripícolas. 

A ampliación dos núcleos rurais farase a partir do núcleo orixinal, favorecendo a 

rehabilitación, e o mantemento da configuración tipolóxica tradicional. Así mesmo, o Plan 

impide calquera tipo de afección negativa nestes núcleos, contribuíndo deste xeito a 

conservar e protexer a paisaxe rural tradicional e o alfoz destes núcleos. A tipoloxía das 

novas vivendas adaptarase á tradicional vía ordenanza. Ao mesmo tempo, estableceranse 

fórmulas para a eliminación ou corrección de emprazamentos irregulares. 

Por outra parte, o Plan garantirá o acceso a servizos básicos aos que teñen dereito como 

cidadáns: dotacións e equipamentos, subministración de auga potable, saneamento e 

recollida de RSU. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, espazos axeitados para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria en, alomenos, cada unha das parroquias do concello. O 

Plan prefire esta solución antes que situar un só punto de recollida para evitar 

desprazamentos innecesarios da maquinaria agrícola. 

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos 

sistemas de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do 

concello. 

Medio industrial 

No deseño da nova área industrial de Lanzá, compre ter en conta as características do medio 

circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural. 

Garantirase a accesibilidade e a dotación de equipamentos e infraestruturas necesarias para 

a escala da área industrial e as súas necesidades e, se procede, adaptada as súas 

características. 

A nova paisaxe urbana industrial integrarase no entorno, establecendo as oportunas áreas de 

transición e amortecemento entre a zona industrial e as áreas naturais e/ou zonas poboadas. 

Mobilidade 

O Plan reflicte a realidade do concello e mantén a actual concentración dos servizos e 

equipamentos públicos, e tamén privados, na vila de Xanceda e, en menor medida, no núcleo 

de Visantoña, aplicando criterios de concentración e de racionalización da inversión pública, 

dada a enorme dispersión da poboación, dispersión que non permite un acceso homoxéneo 
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da poboación aos servizos e equipamentos municipais, provocando necesidades de 

mobilidade, xa sexa a través de transporte público ou privado. O transporte público presenta 

unha extraordinaria debilidade, e a consecuencia principal é que a poboación opta polo  

Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Disporase, vía ordenanza, o soterrado das liñas de distribución de enerxía aló onde sexa 

posible nas xa existentes, e sempre no caso de novos tendidos. 

Atmosfera 

No concello de Mesía existe unha actividade extractiva de minerais a ceo aberto que consiste 

na extracción de arxilas e áridos. Por razón da ubicación dos depósitos, pode existir o risco 

de vertidos aos cursos fluviais. Outra fonte de contaminación derivada desta actividade é o 

aumento de partículas na atmosfera debido ao movemento e terras, e as emisións da 

maquinaria empregada, aínda que este impacto ten carácter local e puntual. 

A única actividade industrial susceptible de xerar contaminación, en forma de emisións á 

atmosfera provén das dúas telleiras que perviven no concello. A modernización sufrida polos 

fornos destas factorías fai que as inmisións á atmosfera derivadas do proceso do cocido da 

cerámica sexan actualmente moi baixas. 

So existe rede de esgotos nos núcleos de Xanceda e Visantoña, coas correspondentes 

depuradoras. A cuestión do saneamento do resto do territorio municipal resolvese de xeito 

individual, a través de fosas sépticas ou pozos negros, co conseguinte perigo de 

contaminación das augas, tanto subterráneas como superficiais. 

Outra fonte potencial de contaminación no concello de Mesía procede da actividade gandeira. 

Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por xurros e os residuos 

plásticos procedentes do empacado da herba. Neste sentido, compre citar a explotación 

gandeira porcina “Taboada Integral”, situada en Pazo-Castro. Esta explotación debe terse en 

conta como posible fonte de contaminación debido ao seu tamaño. O principal risco derivado 

desta actividade procede do lavado das instalacións da granxa e dos xurros. Calquera 

problema no almacenaxe destes efluentes causado polo mal funcionamento dalgún dos 

sistemas de control pode causar vertidos e contaminar os solos e augas superficiais e 

subterráneas. 

O mapa acústico de Mesía non vai ser alterado polo PXOM, nin inducir novas áreas de 

sensibilidade acústica. En calquera caso, o Plan proporá medidas amortecedoras do ruído 

xerado polo tráfico rodado, única fonte sónica do concello sobre a que se pode actuar. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo 

que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse 

todo tipo de trazado aéreo, mentres que o resto quedarán clasificadas como Solo Rústico de 

Protección de Infraestruturas. Ademais, non se permitirá a urbanización en zonas afectadas 

por liñas de alta tensión. 

Ciclo hídrico 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son capaces e suficientes para 

a poboación de Mesía e o seu eventual crecemento. 

A capacidade de recarga do sistema de abastecemento é suficiente para a poboación actual 

e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano. Vixiarase a rede de abastecemento para 

evitar perdas, e estableceranse sistemas de aforro de auga en tódolos usos públicos de este 

elemento. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter 

urbano como industrial. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin 

de facilitar a filtración de auga. Así mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas 

pluviais e residuais. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de 

tormentas para evitar que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, 

impedindo o seu correcto funcionamento e vertidos sen depurar. 

Resíduos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, 

en función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe segundo o establecido pola lexislación sectorial 

vixente. 
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Resérvase un espazo para a implantación dun punto limpo de recollida de RSU e industriais 

para o novo solo industrial, con facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos, 

potenciando a recollida da fracción orgánica dos RSU. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade, o Plan 

contemplará, mediante ordenanza, a localización de, ao menos, un punto no concello. 

Consumo de solo 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante 

ao respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

As Normas Subsidiarias de Planeamento vixentes clasifican 359,13 Ha de solo residencial e 

1.102,22 Ha de solo non urbanizable (734,22 Ha de Especial Protección, 37 Ha de rede 

Natura e 331 Ha de hábitats). 

Ao longo dos capítulos 3 e 4 do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Mesía (3.- 

Definición de obxectivos e criterios de ordenación; e 3 -Descrición e xustificación dos 

parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo o 

consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo 

tempo, dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Terase especial coidado coa zonificación do solo, salvagardando as áreas de transición dos 

espazos protexidos ou de especial interese natural ou patrimonial ou que se poidan ver 

afectados por riscos naturais. 

Edificacións 

O Plan contempla unicamente vivenda unifamiliar, tanto no núcleo de Xanceda como nos 

núcleos rurais. Tamén contempla a rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio, a 

diversificación das tipoloxías residenciais. 

Antes que novas edificacións, o Plan contempla a consolidación das áreas xa ocupadas, 

evitando consumos inxustificados de solo. 

Variables non integradas no PXOM 

• Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de 

RSU e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe mediante campañas 

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender o 

máximo posible a rede de saneamento co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas 

que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 

• O concello contemplará accións de modernización e/ou mellora das explotacións 

agrogandeiras. 

• O concello contemplará medidas de intervención na oferta de servizos de atención e ocio 

da terceira idade e a poboación infantil. 

• O concello contemplará accións de intervención nos leitos fluviais, fomento da 

repoboación forestal e de mellora do medio natural. 

• Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor, difusión e accesibilidade do 

patrimonio natural e cultural de Mesía. 

• Dende o concello planificaranse medidas de mellora das condicións de vida das áreas 

rurais. 

o Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono industrial, 

supervisado polo concello, que funcione co principio básico de fomentar políticas 

incentivadoras ou promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código 

de conducta ambiental.  

Integración do Plan de Acción da Axenda 21 Local 

A Mancomunidade de Ordes, entidade supramunicipal á que pertence o concello de Mesía, 

ten implementada unha Axenda 21 Local, e tanto o Plan Xeral como o ISA integran os 

resultados das liñas estratéxicas do Plan de Acción da citada Axenda 21. Máis 

concretamente, nos puntos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do presente ISA asúmese o establecido nos 

seguintes puntos do Plan de Acción: 

• Liña 2, programa 4, 5 e 6, accións 23, 24, 26 e 27 

• Liña 3, programa 7, 8 e 9, accións 30 a 36 

• Liña 5, programa 13 e 14, accións 46, 47, 49 e 50 

• Liña 6, programa 15 a 17, accións 52, 54 e 55 

• Liña 7, programa 18 a 20, accións 60 a 66 

Identificación de impactos negativos 

As principais alteracións nas variables de sustentabilidade derivadas da implementación do 

PXOM de Mesía, e tendo en conta a natureza do concello, as características do PXOM e a 

intensidade e alcance das accións previstas polo PXOM, produciranse nas eventuais fases de 

urbanización (obras), impactos que desaparecerán ao finalizar as obras. Con posterioridade á 

fase de obras, os impactos previstos non difiren substancialmente dos rexistrados na 

actualidade (alternativa 0) porque non se esperan movementos significativos da poboación 

nin cambios de actividade importantes. En calquera caso, os impactos esperados son de 

escasa intensidade dado o pequeno tamaño das actuacións a levar a cabo. Por outra parte, 

os impactos derivados do desenvolvemento das actividades económicas preexistentes non 

son competencia do PXOM. 
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Os solos poden sufrir impactos moderados, polo seu consumo directo ou por cambio de usos, 

por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases de 

obras).  

O PXOM non proxecta ningunha acción que afecta ás augas superficiais ou subterráneas, 

aínda que, eventualmente, nas augas e os seus dominios naturais poden producirse impactos 

(nas fases de obras) por invasión dos cauces, polo verquido de efluentes sen depurar ou 

calquera outra substancia contaminante, pola alteración da calidade das augas superficiais ou 

subterráneas e pola sobreexplotación de acuíferos. Existe tamén risco de contaminación de 

augas superficiais ou subterráneas por filtración de fosas sépticas. 

Producirase tamén un aumento no consumo enerxético municipal, a causa da extensión do 

alumeado público nos novos viais e nas novas estacións depuradoras. Este impacto é 

negativo e moderado, dada a escasa lonxitude dos novos viais e a aplicación de medidas de 

aforro enerxético. 

En Mesía, como xa se ten posto de manifesto, a única actividade de entidade suficiente como 

para xerar niveis elevados de contaminación, nocivos para a saúde humana, é a actividade 

gandeira, máis pola súa presenza ao longo do tempo que polo seu volume e incidencia no 

medio. Estas fontes poden concretarse nos xurros e nos residuos plásticos do empacado de 

herba. 

No Documento de Referencia faise unha observación sobre o risco de contaminación xerado 

pola actividade extractiva. Esta actividade baséase na obtención de materia prima para as 

fábricas de cerámica, e consiste en extracción de arxilas e áridos, ambos materiais inertes e 

que non xeran contaminación máis aló do impacto visual dos puntos de extracción. Outra 

cousa é a inestabilidade do solo en áreas sen substrato rochoso, producida pola extracción 

de materiais, inestabilidade que converte a estes solos es perigosos para a construción por 

mingua da capacidade portante do solo. En razón á tipoloxía dos depósitos onde se extraen 

estes materiais, estes se atopan xeralmente en chairas aluviais, non aptas para a construción. 

Compre ter especial coidado coas proximidades dos puntos de extracción situados en 

Visantoña e Lanzá, impedindo calquera tipo de edificación na zona. 

Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

Ampliación da malla urbana 

Acción está dirixida á consolidación e colmatación do tecido urbano do núcleo de Xanceda, e 

o seu impacto, considerando a reducida extensión que ten, pode considerarse positivo, 

porque redundará na calidade visual urbana e non consume solos novos, nin pola edificación 

nin pola xeración de novo viario. Esta acción afecta a unha superficie de 3,0 Ha e contribuirá 

a completar o núcleo urbano. O impacto é neutro polo que fai á naturalidade da área, xa que 

se trata dunha zona xa antropizada, formada por poboamento difuso e cultivos, de calidade 

baixa dende o punto de vista natural e media polo que fai á paisaxe. 

Ampliación de núcleos rurais 

Esta acción pretende permitir o crecemento destes núcleos, sempre que exista demanda, dun 

xeito ordenado, seguindo o viario preexistente, completando os espazos baleiros e 

respectando as terras productivas do contorno. Afecta a un total de 258 Ha, superficie que hai 

que repartir entre tódolos núcleos rurais do concello (172), o que resulta unha superficie 

media de 0,66 Ha por núcleo. Aproximadamente, unha cuarta parte da acción se desenvolve 

nos propios núcleos, nunha paisaxe urbanizada, aínda que cunha baixa densidade; e os tres 

cuartos restantes en poboación difusa, cultivos e praderías. 

• Novos asentamentos industriais programados S-01 

Solo urbanizable para desenvolvemento dun polígono industrial de 51,47 Ha, situado entre as 

estradas N-634 e AC-524, enlazando ambas antes de chegar ao Empalme de Lanzá. Este 

polígono ten carácter estratéxico pola súa ubicación e accesibilidade, e tamén pola súa 

concepción, complementario co polígono de Curtis. 

• Novos asentamentos industriais programados S-02 

Peza de 18,79 Ha, tamén vencellado a estrada N-634 e a Cerámicas Verea, instalacións que 

esta acción pretende regularizar. Trátase dun solo xa urbanizado, cuberto en boa parte por 

naves, de baixa calidade paisaxística. No deseño da peza haberá que ter moito coidado co 

humidal das Capelas e cun tramo do LIC do Tambre que hai nas proximidades, evitando 

invasións e reservando a oportuna área de transición. 

• Novos asentamentos industriais programados S-03 

Pequena peza de 2,32 Ha, situada na parroquia de Mesía, destinada a regularizar unhas 

instalacións de carpintería, conformadas por naves. 

• Novos asentamentos industriais programados S-04 

Polígono de 2,92 Ha de superficie, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, 

destinado a regularizar as instalacións da antiga telleira de Visantoña, compostas por algo 

máis de 16.000 m2 de naves, inseridas no tecido urbano de Visantoña. Estas naves están 

actualmente en desuso e preténdese a súa rehabilitación para usos empresariais compatibles 

co uso residencial existente. 

Novos asentamentos residenciais 

Acción S-05, a desenvolver no contorno do núcleo de Xanceda, limitando co tecido urbano 

actual, de 3,67 Ha de superficie, destinado á regularización das construccións existentes e 

para situar dotacións e equipamentos. 
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Ubicación de novas dotacións 

Peza de 0,3 Ha situada no borde do rego de Xanceda, para a construción da nova 

depuradora. 

Descrición dos impactos 

Solos 

Identifícanse impactos negativos sobre a estrutura e composición dos solos, sobre todo na 

fase de execución das obras (fases de urbanización). 

Refírese á alteración da calidade do solo e os seus compoñentes a causa do movemento de 

terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, pola posibilidade de vertido de 

augas contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras. 

Tamén existe a posibilidade do aumento da erosión durante a fase de obras, que se corrixirá 

á finalización das obras mediante a revexetación xa que, dada a orografía do concello, non 

será preciso estabilizar taludes. 

Polo que fai ao consumo deste recurso, non están previstos máis desenvolvementos que un 

pequeno polígono residencial en Xanceda destinado a vivendas sociais, e catro áreas 

industriais: tres delas (Visantoña, Mesía e Lanzá) de pequeno tamaño e deseñadas para 

regularizar,dotar de servizos e adaptar á lexislación a unhas actividades preexistentes. A 

cuarta é un solo industrial de nova creación, situado no Empalme de Lanzá, entre a estrada 

N-634 e cerámicas Campo. 

Augas 

Os principais ríos que percorren este territorio son o Tambre,Samo, Maruzo e Gaiteiro, 

ademais de outros moitos ríos e regatos de menor entidade. En todos estes cursos fluviais 

deberanse evitar calquera tipo de afeccións ou vertidos que poidan incidir na calidade das 

augas dos ríos. 

As augas subterráneas poden, eventualmente, verse alteradas pola xeración de residuos 

susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos negativos 

corrixiranse á finalización das obras. 

Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM non terán ningún tipo de impacto 

sobre o clima de Mesía. 

Calidade ambiental 

Refírese ó impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en 

suspensión, emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria 

pesada na etapa inicial das obras de urbanización. Esperase que o impacto sexa baixo e 

puntual. 

Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos, na fase de obras polo 

movemento de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico. O 

primeiro impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel, 

permanecerá na zona. 

Pola súa parte, os efectos da actividade extractiva do concello son puntuais, e seguen os 

seus propios procedementos minimizadores, como a humectación da terra para evitar 

partículas na atmosfera. 

Flora e fauna 

A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e 

tala de vexetación nas áreas clasificadas como urbanizables. Polo que fai á fauna o impacto 

neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados pequenos mamíferos e aves, que 

ausentaranse durante as obras, na fase de urbanización, e regresando ás zonas verdes á 

finalización das obras. 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais protexidas. 

Paisaxe 

Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de 

naturalidade a causa dos traballos da urbanización, pero se espera que o impacto sexa baixo 

porque o PXOM contempla escasas modificacións estruturais. Non se contempla ningunha 

acción que afecte a fitos singulares do concello ou que altere a paisaxe preexistente. 

Medidas preventivas 

Os impactos máis importantes que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de 

Mesía procederán da propia urbanización, na súa fase de obras, impactos que son puntuais e 

que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e importancia dado o pequeno 

tamaño das actuacións, o escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso deste, 

reducíndose a pequenas bolsas de solo urbanizable. 

Posteriormente, ao finalizar as obras, os impactos derivados dos potenciais incrementos de 

poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga, 

maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU e residuos industriais, 

necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e 

creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo 

caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude. 
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Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor 

natural ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, 

restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras. 

As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes: 

• Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o 

punto de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

• Non se alterará o solo e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde se 

desenvolvan obras. 

• A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante 

solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes 

deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. 

• En calquera fase de obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a 

compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de 

calquera tipo procedente das máquinas e as invasións de cauces fluviais. Tamén se 

impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, 

impedirase calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

• Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículos nos núcleos urbanos, e empregaranse, cando sexa posible, 

solucións de pavimentos sonorreductores e velarase pola redución da velocidade cando a 

concentración de poboación así o aconselle. 

• O viario (novo ou o acondicionado) farase do xeito máis permeable posible, deixando as 

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. 

• O alumeado público do concello deseñarase tendo en conta as medidas de 

contaminación lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e 

conforme á lexislación vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e 

eficiencia enerxética onde sexa posible. 

• Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes ou 

calquera outra fonte de residuos da construción en vertedoiros autorizados e en aqueles 

lugares que garantan o seu correcto reciclado. 

• Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos 

urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo localizarase no novo polígono 

industrial e terá a dimensión suficiente e conexión co viario. Tamén reservarase espazo 

para o depósito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira, evitando a 

súa dispersión polo territorio e impedindo, vía ordenanza, a incineración destes residuos. 

• A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada. 

Por outra parte, en Mesía identifícase, alomenos, un grupo de antenas de telefonía 

celular perto do límite co concello de Ordes, da que non se coñece a potencia de emisión 

nin a súa cobertura de radiofrecuencia. 

• A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o 

correcto abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. 

En definitiva, por pura coherencia interna do Plan e procurando a máxima sostibilidade 

ambiental, o Plan non contempla outras alternativas que as indicazdas no PXOM polas 

razóns descritas máis arriba. 

 

 

 

ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA 
 

Antecedentes 

O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 

de Mesía. 

O concello de Mesía, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal, 

inicia os traballos para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en 

xaneiro do 2009, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

remite ao órgano promotor, en abril do 2009, o “Documento de referencia para a AAE do 

PXOM do Concello de Mesía”. Este documento de referencia determina unha serie de pautas 

adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter. 

Por requirilo a resolución de 2 de abril de 2012 da Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental pola que se aproba a Memoria Ambiental do procedemento de AAE do PXOM de 

Mesía, se redacta e inclúe na documentación do PXOM o presente Análise de 

Compatibilidade Estratéxica. 

 

A continuación se describen as medidas establecidas en función dos efectos previsibles da 

implementación do PXOM do concello de Mesía e a súa compatibilidade e coherencia cos 
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obxectivos e criterios das Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente 

o 10 de febreiro de 2011 (DOG de 22 de febreiro de 2011). 

 

SUSTENTABILIDADE 

Calidade do solo 

Do total da superficie municipal de Mesía, cuantificada segundo a cartografía en 107,1 km², 

aparece clasificada como solo urbano un 0,21% nun único núcleo urbano, como solo de 

núcleo rural coas súas tres clasificacións un 5,33% do termo municipal, distribuído en 163 

entidades rurais de poboación, un 0,74% como solo urbanizable delimitado, e un 93,72% 

como solo rústico protexido, do que, un 49,44% é de protección agropecuaria, un 30,67% é 

de protección forestal, e un 9,07% é de protección de augas, repartíndose o resto do termo 

municipal en proporcións menos significativas. 

Non se producirán afeccións de solos situados nas proximidades de áreas naturais, 

protexidas ou non, ou patrimoniais. Evitarase calquera tipo de zonificación que derive en 

fragmentación do territorio, e as actualizacións colindantes coas áreas naturais contarán con 

sistemas amortecedores que sexan efectivos, evitando, na medida do posible, calquera tipo 

de interacción entre as áreas naturais e as xa antropizadas. 

Os solos xa antropizados terán prioridade no referente a súa ocupación, procurando a 

compactación e a continuidade destes espazos, procurando o mínimo consumo deste 

recurso. 

Vocacionalidade de ámbitos 

O PXOM clasifica máis do 94% do termo municipal como solo rústico en función das 

características productivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, 

do que un 2,35% é de protección de espazos naturais (251,13 Ha) e un 30,53% é de 

protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 49,86% de 

todo o territorio municipal, solo rústico que, segundo o Decreto 206/2007 de 25 de outubro, 

está declarado como zona de especial interese agrario. 

A superficie clasificada como solo urbano e urbanizable ascende ao 0,95% do concello 

(101,69 Ha), ascendendo a de núcleo rural a 502,89 Ha (4,70%), para un total de 1.390 

vivendas existentes dentro destas delimitacións e 639 estimadas. Isto da unha densidade 

media de pouco máis de 0,19 viv/Ha, algo totalmente coherente co modo de asentamento dun 

concello como o de Mesía, eminentemente rural. 

O sector S-01 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, e ten acceso directo ás estradas 

N-634 e AC-524. O seu obxectivo é dotar ó concello de Mesía dunha bolsa de solo industrial, 

localizada estratexicamente na confluencia das dúas estradas que vertebran as 

comunicacións do concello. Con esta superficie para uso industrial organízanse as 

instalacións de Cerámicas Campo, e ofrécese a posibilidade de implantación de novas 

empresas, garantindo os servizos urbanísticos que corresponden. 

O sector S-02 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, o sector S-03 está situado no núcleo de O Campo, e o sector S-04 sitúase no 

núcleo de As Painceiras. Os tres sectores teñen por obxectivo organizar e delimitar a 

actividade industrial existente desenvolta nos tres núcleos mencionados, garantindo a 

prestación dos servizos dotacionais correspondentes. O sector S-02 está directamente 

conectado coa estrada N-634, e o S-04 estao coa estrada AC-223. 

No sector S-03 existe unha carpintería de madeira, que non é unha nova implantación 

industrial, senón que a súa orixe e totalmente artesá. 

O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo ó 

desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 

O uso do sector S-04, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, será 

predominantemente terciario, debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co 

obxectivo de rehabilitar, e non demoler, as instalacións existentes. 

O S-05 é un pequeno sector situado no extremo sur do solo urbano de Xanceda. A súa 

finalidade é o remate sur da trama urbana, e regularizar as construccións existentes. O 

abastecemento e saneamento está garantido a través da conexión coa rede xeral. 

Exposición a riscos 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Mesía inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que os núcleos rurais non ocupan espacios cualificados 

como de risco alto ou medio. 

Integración paisaxística 

O ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da urbanización, considérase 

que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no núcleo urbano do concello de 

Mesía como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de compactación, regularización e 

colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

Calquera outra farase tendo en conta a non afección ás características paisaxísticas ou, en 

todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante.O Plan contemplará medidas activas 

de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

Conservación do patrimonio natural e cultural 
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Calquera dos espazos de interese natural do concello de Mesía, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. As diversas figuras de 

protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, e protexe os 

enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico. Polo que fai á 

rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos 

propietarios o correcto mantemento dos edificios catalogados.. 

Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas propostas polo Plan xeran fragmentación ecolóxica do 

territorio. Tampouco se contempla a construción de infraestruturas que poidan supoñer 

barreiras entre biotopos. 

O Plan non contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solo urbanizables, 

que en todo caso debe considerarse local. 

Competitividade económica 

O PXOM xustifica oportunamente a necesidade de solo industrial nas ubicacións descritas (S-

01, S-02, S-03 e S-04), todas elas ligadas ás estradas N-634 e AC-524, e con dúas 

finalidades claramente diferenciadas, unha destinada a dotar ao concello dunha bolsa de solo 

industrial (S-01), e as outras (S-02, 03 e 04), responde a unha estatexia municipal de 

regularización das actividades preexistentes en Lanzá, O Campo e As Painceiras). En total, o 

solo industrial de Mesía chegará ás 76 Ha. 

Equilibrio no desenvolvemento económico 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Mesía, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas, que se sitúan no 

territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, buscando o máis baixo nivel 

de necesidades de desprazamento dos usuarios e a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. 

Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Mesía á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial e se 

inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño das infraestruturas e dos 

equipamentos. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística. 

Dende o punto de vista social, en Mesía non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Calidade do aire 

En Mesía non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. A única fonte 

destacable é a derivada da actividade extractiva e de tratamento de arxilas, empregadas 

como materia prima para as industrias de cerámica presentes no concelloG. 

Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para 

a poboación de Mesía e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. O sistema de depuración estimará o volume de augas 

residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as instalacións de xeito que produzan o mínimo 

impacto nos cursos fluviais onde se virtan os efluentes xa depurados. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración, non obstante estableceranse 

as condicións mínimas de seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de 

mantemento e limpeza periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, 

tanto de carácter urbano como industrial. Por outra parte, a extensión prevista das redes 

municipais minimizará este impacto. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga. Así mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e 

residuais. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. 
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Consumo de recursos hídricos 

No concello de Mesía existe unha rede de subministración de auga potable que cobre boa 

parte do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento de auga faise, en xeral, de 

xeito individual, a través de pozos particulares e mananciais, xerando pequenas redes dende 

pequenos depósitos reguladores ata os puntos de consumo. 

Consumo enerxético 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

A iluminación pública do concello faise con 724 puntos de luz, con 88,5 Kw de potencia 

instalada. 

Xeración de recursos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos 

previstos e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a 

SOGAMA. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para 

o reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Polo que fai á recollida de residuos, Mesía non conta con punto limpo, e ten recollida de RSU, 

(recollida non selectiva) e reciclaxe de vidro, e de recollida de materiais sensibles (baterías e 

plásticos agrícolas) e de voluminosos. 

Canto do lixo, en Mesía prodúcense 516 TM/ano, 502,8 TM de recollida non selectiva e 13,9 

TM de vidro, o que representa 176,8 Kg/Hab/ano. 

Necesidades de mobilidade 

O Plan concentra os servizos e equipamentos principais en Xanceda, favorecendo así a súa 

accesibilidade. O resto da poboación municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de 

ter acceso á mobilidade, a través do transporte público ou privado, dado o nivel de dispersión 

da poboación, que impide a deslocalización das infraestruturas. Neste concello o transporte 

público ten unha escasa presenza, e baséase en liñas con orixe e destino extramunicipal e/ou 

extracomarcal, e non existe a escala municipal. O principal medio de transporte é o vehículo 

particular a falla de outras alternativas realmente operativas. 

 

PROCESO DE DECISIÓN 

Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Mesía: 

O que debe entenderse como estrutura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP que, de modo sintético, indican que estará 

"integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espacios libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servicios urbanos". 

 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

A redacción do PXOM do Concello de Mesía, para substituír ás Normas Subsidiarias 

Provinciais parte co propósito de adaptar a normativa urbanística á lexislación vixente, e o de 

acometer unha nova política urbanística tendente a perfeccionar o modelo territorial existente. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM debe recoller os seguintes obxectivos e 

criterios de carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

C) Conservación ambiental: 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

 

Os criterios sectoriais son os seguintes: 

A formulación e realización do PXOM para o municipio de Mesía ten unha orientación 

destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, equilibrado e de 

desenvolvemento sostible, no que a estructura xeral e orgánica do mesmo resolva as 

disfuncionalidades fundamentais que o municipio presenta, e permita sentar as bases da 

ordenación municipal futura. 

A formulación do PXOM preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización, á procura dun maior dinamismo dos sectores produtivos, sendo capaz de 

prever un crecemento sostido nos próximos anos. 

Coherencia transversal 
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O Concello de Mesía non conta, a día de hoxe, con ningún documento de planeamento 

propio, polo que a conveniencia da redacción faise evidente. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais 

da actividade económica e urbanística.  

Por outra parte, o desenvolvemento da actividade construtiva no termo municipal, a nivel de 

vivendas unifamiliares nos núcleos rurais e no núcleo urbano de Xanceda creou diferenzas no 

ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición dunha serie de 

circunstancias imprevistas nas Normas Subsidiarias, e xurdidas como consecuencia do seu 

propio desenvolvemento. 

A necesidade de regular a construción dun elevado número de vivendas unifamiliares de 

maneira ordenada e a necesidade de regular a localización de diferentes construcións no solo 

rústico, fan precisa a redacción do PXOM, para adecuar o planeamento ás novas formas de 

concibir a ordenación do territorio municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos 

mecanismos, instrumentos e técnicas que a lexislación permite, a fin de facer unha normativa 

máis flexible nas súas determinacións, máis áxil en canto á súa posibilidade de xestión e 

execución, e máis equilibrada en canto á ocupación do territorio. 

Por último, a crecente modernización das explotacións agropecuarias, coa creación de varias 

cooperativas, así como a implantación en solo rústico de actividades vinculadas á primeira 

transformación, son outros aspectos de importancia que debería recoller o Plan Xeral na súa 

regulación. 

Demanda social 

O PXOM de Mesía redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores modificacións: “O 

planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto na presente Lei 

en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos” (...)) 

Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

A alternativa ao PXOM do concello de Mesía é a non realización do Plan (alternativa 0), 

porque a lei así o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións: O planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto 

na presente Lei en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos (...)) 

A non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e 

urbanístico non producirá efectos positivos no conxunto do territorio municipal, senón máis 

ben o contrario, toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten a intención de corrixir 

problemas xerais do concello, tal como queda reflectido ao longo do punto 4.12 (Síntese da 

situación actual e problemática do concello) e tamén no punto 5 (Criterios e obxectivos 

ambientais estratéxicos do PXOM de Mesía) do ISA. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM (alternativa “cero”) suporía o 

mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia 

das xa superadas DSU, que datan do ano 1995, causantes da actual situación urbanística e 

dos problemas identificados. 

Ademais, esta alternativa non se considera viable por ser unha obriga legal a de redactar 

planeamento xeral municipal, obriga contida na disposición transitoria segunda da Lei 9/2002. 

Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Mesía foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e 

necesidades de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

O proceso de exposición ó público e de consultas ás administracións será definido no 

momento procedimental que corresponda.  

 

RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATEXICOS DE GALICIA 

Paisaxe, patrimonio cultural e natural 

Como xa se ten dito, tódolos elementos paisaxísticos singulares, naturais e patrimoniais do 

territorio municipal de Mesía están protexidos polo Plan, cando non por figuras superiores de 

protección. 

Produción de alimentos 

O PXOM de Mesía respecta escrupulosamente o solo de producción agropecuaria e están 

clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria 5.335,31 Ha, equivalente ao 

49,86% do territorio. 

Solo empresarial 

Os solos industriais previstos polo PXOM son os seguintes: 

O sector S-01 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, e ten acceso directo ás estradas 

N-634 e AC-524. O seu obxectivo é dotar ó concello de Mesía dunha bolsa de solo industrial, 

da que carece a día de hoxe. Con esta superficie para uso industrial organízanse as 

instalacións de Cerámicas Campo, e ofrécese a posibilidade de implantación de novas 

empresas. 
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O sector S-02 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, o sector S-03 está situado no núcleo de O Campo, e o sector S-04 sitúase no 

núcleo de As Painceiras. Os tres sectores teñen por obxectivo organizar e delimitar a 

actividade industrial existente desenvolta nos tres núcleos mencionados, garantindo a 

prestación dos servicios dotacionais correspondentes. O sector S-02 está directamente 

conectado coa estrada N-634, e o S-04 estao coa estrada AC-223. 

No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha 

carpintería de madeira. 

O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo ó 

desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 

O uso do sector S-04, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, será 

predominantemente terciario, debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co 

obxectivo de rehabilitar as instalacións existentes, engadidas ó uso terciario previsto no 

PXOM. 

Turismo 

Mesía é un concello rural de periferia urbana, situado entre as áreas urbanas de A Coruña e 

Santiago, e moi próximo a Ordes e ao Camiño de Santiago, cunha economía vencellada ao 

sector primario, a industria e, en moita menor medida, aos servizos. Os elementos naturais, 

paisaxísticos e patrimoniais susceptibles de ser empregados ou convertidos en recursos 

turísticos están contemplados na ordenación só dende o punto de vista da protección e da 

conservación. Así, tódolos elementos naturais, paisaxísticos e patrimoniais están 

debidamente protexidos e catalogados polo Plan. 

Equipamentos e servizos básicos 

• Servizos sanitarios (2) 

• Servizos educativos (2 centros e 2 escolas unitarias) 

• Equipamento deportivo 

o Campos de fútbol de herba (6) 

o Pistas multideportivas (4) 

o Pavillóns polideportivos cubertos (4) 

o Complexo deportivo Mata-Xanceda 

• Servizos de cultura e lecer 

o Centro cultural municipal-casa de cultura de Xanceda 

o Equipamentos cívico-sociais parroquiais (7) 

• Parques rurais e prazas parroquiais 

Mesía conta con 10 zonas verdes, sendo o ratio de zonas verdes 10,62 m2 por habitante. 

 

11. Informe da viabilidade económica do PXOM. 

Neste punto preténdese expoñer a viabilidade económica das alternativas analizadas. 

Enténdese a necesidade de que o planeamento estudado no presente Informe entre en vigor, 

co obxectivo de poder organizar os usos e actividades produtivas, así como ser un medio 

para protexer as áreas de interese ecolóxico, paisaxístico, histórico ou ambiental existentes 

no territorio municipal de Mesía. 

Actualmente, é unha necesidade a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 

orgánica do territorio, así como da clasificación do solo, o que se ve favorecido pola elección 

dun modelo territorial renovado e pola aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 

demográfico e económico, que inciden sustancialmente sobre a ordenación, e ademais polo 

esgotamento da capacidade do planeamento vixente nos últimos anos. Este PXOM, cando 

entre en vigor, determinará a substitución das vixentes Normas Subsidiarias, cuia última 

modificación data de 1987. 

A Ley 9/2006, no seu anexo I, punto K, determina a inclusión no contido do ISA dun informe 

sobre a viabilidade económica das alternativas e das medidas dirixidas a prever, reducir ou 

paliar os efectos negativos do plan ou programa. Este contido correspóndese co que 

establece o Decreto 35/1995 no seu artigo 10, punto 8, onde se determina que o estudo 

económico financeiro debe conter unha avaliación das medidas correctoras e as actuacións 

ambientais positivas susceptibles de valoración. 

O contido do estudio económico e financeiro regúlase no artigo 42 do Regulamento de 

Planeamento, que textualmente di: "O estudio económico e financeiro do Plan Xeral 

conterá: 

1.- A avaliación económica da execución das obras de urbanización correspondentes á 

estructura xeral e orgánica do territorio definida no Artigo 19.1.b do presente 

Regulamento e á implantación dos servicios, incluídos ambos nos programas 

cuadrienais correspondentes ao solo urbanizable programado. 

2.- A mesma avaliación referida ás actuacións que, no seu caso, se programasen para 

o solo urbano. 

3.- A determinación do carácter público ou privado dos investimentos a realizar para a 

execución das previsións do Plan Xeral, expresadas nos apartados anteriores, con 

suficiente especificación das obras e servicios que se atribúen ao sector público e 

privado e indicación, no primeiro caso dos Organismos ou Entidades Públicas que 

asumen o importe do investimento". 
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Por outro lado, a LOUPMRG establece, no seu artigo 60, que: "3. O plan xeral de 

ordenación municipal conterá unha avaliación do custe de execución dos sistemas xerais e 

das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de 

financiamento, xustificando as previsións que haxan de se realizar con recursos propios do 

concello. No suposto de que se atribúa a financiamento a administracións ou entidades 

públicas distintas do municipio, deberá acreditarse a conformidade das mesmas." 

Realízase a continuación o cadro de sistemas xerais con execución adscrita ó Concello e a 

valoración destas actuacións: 

 

DENOMINACIÓN PARQUE NO CONXUNTO DEPORTIVO A MATA 

CÓDIGO ZVX-02 

TIPO DE SISTEMA S.X. de Zonas Verdes e Espacios Libres 

DEFINICIÓN Parque no Conxunto Deportivo A Mata 

SUPERFICIE 9.642 m2

CUSTE TERREO Propiedade municipal 

CUSTE EXECUCIÓN 120.000 € 

INVERSIÓN TOTAL 120.000 € 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 

 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN FONTE LANZÁ 

CÓDIGO SRX-04 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 360.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-01 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 

 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN PONTE FEÁS 

CÓDIGO SRX-06 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 180.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-03 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 

 

DENOMINACIÓN ESTACIÓN DEPURADORA EN AS PAINCEIRAS 

CÓDIGO SRX-05 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUTURAS 

DEFINICIÓN Instalación de nova estación depuradora 

CUSTE EXECUCIÓN 180.000 € 

INVERSIÓN TOTAL Con cargo ó desenvolvemento do solo urbanizable S-04 

PROGRAMACIÓN Primeiro e segundo quinquenio 

 

Así pois, o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de CATROCENTOS OITENTA MIL EUROS € (480.000 €), que, acorde co 

Orzamento Corrente do Concello, é posible executar dentro dos catro quinquenios de vixencia 

do PXOM. 

 

Sinálase a continuación o montante dos presupostos correntes e dispoñibilidade para 

inversións reais dos orzamentos municipais do Concello de Mesía durante os seis últimos 

exercicios: 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dereitos liquidados 1.149.709 1.638.070 980.819 1.444.425 1.536.662 2.862.249

Impostos directos 205.554 161.045 193.484 232.814 239.452 282.204

Impostos indirectos 14.803 89.535 19.519 12.576 61.982 11.263

Taxas e outros ingresos 71.709 12.606 40.606 54.170 146.465 238.304

Transf correntes 555.660 448.648 431.986 647.216 755.368 1.704.853

Ingresos patrimonio. 6.724 4.790 5.436 6.977 7.395 65.021

Alleam. invest reais 0 0 0 0 0 0
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Transf de capital 295.260 709.213 289.787 362.071 326.001 560.605

Activos financeiros 0 0 0 0 0 0

Pasivos financeiros 0 212.233 0 128.600 0 0

Obrigas recoñecidas 

t

905.928 1.765.817 1.088.333 1.272.453 1.513.339 1.749.378

Gastos de persoal 261.948 304.235 350.953 362.203 457.483 563.566

Gastos en bens correntes 

i i

311.042 329.148 304.273 433.706 505.114 522.835

Gastos financeiros 26 23 5.685 2.831 7.568 12.202

Transferencias correntes 40.445 97.555 68.525 35.019 59.794 45.355

Investimentos reais 292.468 1.034.857 358.897 438.694 483.381 574.242

Transferencias de capital 0 0 0 0 0 31.178

Activos financeiros 0 0 0 0 0 0

Pasivos financeiros 0 0 0 0 0 0

 

Á vista dos datos anteriores pódese concluír unha capacidade de investimento con cargo ós 

presupostos do concello de 530.423 €/anuais, os cales repercutidos sobre o horizonte 

temporal de catro quinquenios previsto polo PXOM, bota unha capacidade de investimento 

total de 10.608.460 €, ó cal habería que engadir os investimentos por parte de organismos 

supramunicipais, e que se estima que deberían completar o orzamento total contemplado 

polo plan. 

Se temos en conta que se pode estimar un 75% de gasto fixo dos recursos propios obtemos 

unha capacidade inversora do concello a 20 anos de 2.652.115 €, suficientes para dar 

cumprimento ás necesidades económicas derivadas da execución do PXOM. 

A esta cantidade poderíase engadir o valor do 10% do aproveitamento lucrativo dos 

numerosos ámbitos de xestión que se delimitan no presente PXOM. 
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AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

 

 

ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE ESTRATÉXICA 
 

0. ANTECEDENTES 

O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 

de Mesía. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de 

abril, o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así 

mesmo, a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información 

exhaustiva e fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Mesía, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os 

traballos para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en xaneiro do 

2009, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio 

contido se axusta ao especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

órgano ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en abril do 

2009, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Mesía”, tal como o 

prevé o artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de 

pautas adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade 

Ambiental (ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da 

citada Lei). 

Por requirilo a resolución de 2 de abril de 2012 da Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental pola que se aproba a Memoria Ambiental do procedemento de AAE do PXOM de 

Mesía, se redacta e inclúe na documentación do PXOM o presente Análise de 

Compatibilidade Estratéxica. 

 

 

Marco Normativo 

Con data 30 de abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei 

Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, que supón a transposición da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. No ámbito de aplicación, explicítase que os plans que afecten 

á ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma. 

No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables 

efectos significativos sobre o medioambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así 

como das alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a 

alternativa cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan. 

O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de 

especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, logo de 

identificar e consultar ás Administracións públicas afectadas e ó público interesado. 

Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior 

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 

327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei 

de Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da 

documentación necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración 

do documento “Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”. 

Por outra parte, e coa entrada en vigor da Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da 

Lei 9/2002, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos plans e programas 

queda integrado e lexislado pola citada lei. 

 

A continuación se describen as medidas establecidas en función dos efectos previsibles da 

implementación do PXOM do concello de Mesía e a súa compatibilidade e coherencia cos 

obxectivos e criterios das Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente 

o 10 de febreiro de 2011 (DOG de 22 de febreiro de 2011). 
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1. SUSTENTABILIDADE 

 

1.1. Calidade do solo 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante 

ao respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

Do total da superficie municipal de Mesía, cuantificada segundo a cartografía en 107,1 km², 

aparece clasificada como solo urbano un 0,21% nun único núcleo urbano, como solo de 

núcleo rural coas súas tres clasificacións un 4,70% do termo municipal, distribuído en 163 

entidades rurais de poboación, un 0,74% como solo urbanizable delimitado, e un 94,35% 

como solo rústico protexido, do que, un 49,86% é de protección agropecuaria, un 30,53% é 

de protección forestal, e un 7,61% é de protección de augas, repartíndose o resto do termo 

municipal en proporcións menos significativas. 

Ao longo do capítulo 3 da Memoria do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Mesía 

(3.2.4.- Criterios e estratexias de xestión do planeamento; e 3.3.- Descrición e xustificación 

dos parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo 

o consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo 

tempo, dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Non se producirán afeccións de solos situados nas proximidades de áreas naturais, 

protexidas ou non, patrimoniais ou de carácter arqueolóxico. Evitarase calquera tipo de 

zonificación que derive en fragmentación do territorio, e as actualizacións colindantes coas 

áreas naturais contarán con panos ou sistemas amortecedores que sexan efectivos, evitando, 

na medida do posible, calquera tipo de interacción entre as áreas naturais e as xa 

antropizadas. 

Os solos xa antropizados terán prioridade no referente a súa ocupación, procurando a 

compactación e a continuidade destes espazos, procurando o mínimo consumo deste 

recurso. 

 

1.2. Vocacionalidade de ámbitos 

O PXOM clasifica máis do 94% do termo municipal como solo rústico en función das 

características productivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, 

do que un 2,15% é de protección de espazos naturais (215,13 Ha) e un 30,53% é de 

protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 49,86% de 

todo o territorio municipal, solo rústico que, segundo o Decreto 206/2007 de 25 de outubro, 

está declarado como zona de especial interesa agrario. 

A superficie clasificada como núcleo rural, solo urbano e urbanizable ascende ao 0,95% do 

concello (101,69 Ha) ascendendo a de núcleo rural a 502,89 Ha (4,70%), para un total de 

1.390 vivendas existentes dentro destas delimitacións e 639 estimadas. Isto dá unha 

densidade media de pouco máis de 0,19 viv/Ha, algo totalmente coherente co modo de 

asentamento dun concello como o de Mesía, eminentemente rural. 

Sector Situación Sup. total delimitada Uso 

S-01 Empalme de Lanzá 514.787 m2 Industrial 

S-02 Empalme de Lanzá 187.963 m2 Industrial 

S-03 O Campo 23.205 m2 Industrial 

S-04 As Painceiras 29.277 m2 Industrial 

S-05 Xanceda 36.713 m2 Resid. 

TOTAL  791.945 m2  

O sector S-01 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, e ten acceso directo ás estradas 

N-634 e AC-524. O seu obxectivo é dotar ó concello de Mesía dunha bolsa de solo industrial, 

da que carece a día de hoxe, localizada estratexicamente na confluencia das dúas estradas 

máis importantes que vertebran as comunicacións viarias do termo municipal. Con esta 

superficie para uso industrial organízanse as instalacións de Cerámicas Campo, e ofrécese a 

posibilidade de implantación de novas empresas, garantindo os servizos urbanísticos que 

corresponden. 

O sector S-02 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, o sector S-03 está situado no núcleo de O Campo, e o sector S-04 sitúase no 

núcleo de As Painceiras. Os tres sectores teñen por obxectivo organizar e delimitar a 

actividade industrial existente desenvolta nos tres núcleos mencionados, garantindo a 

prestación dos servizos dotacionais correspondentes. O sector S-02 está directamente 

conectado coa estrada N-634, e o S-04 estao coa estrada AC-223. 

No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha 

carpintería de madeira, que non é unha nova implantación industrial, senón que a súa orixe e 

totalmente artesá, no senso de que os seus propietarios son veciños e naturais de Mesía, e 

os seus antepasados tamén, creadores do edificio-fogar familiar (século XIX) anexo á 

importante industria que é unha ampliación sucesiva da doméstica. 
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O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo ó 

desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 

O uso do sector S-04, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, será 

predominantemente terciario, debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co 

obxectivo de rehabilitar, e non demoler, as instalacións existentes, por considerar a súa 

destrución un sobrecuste, excesivo en comparación cos efectos positivos a nivel socio-

económico para o núcleo rural que pode ter a revitalización das instalacións sinaladas, 

engadidas ó uso terciario previsto no PXOM. 

O S-05 é un pequeno sector situado no extremo sur do solo urbano de Xanceda. A súa 

finalidade vincúlase ó remate sur da trama urbana, a regularizar as construcción existentes e 

a ampliar as dotacións de equipamentos e zonas verdes do solo urbano, no contorno da casa 

de cultura. A conexión coa rede viaria xeral realizarase a través de viario local, con 

capacidade suficiente para absorber o crecemento proposto. O abastecemento e saneamento 

está garantido a través da conexión coa rede xeral. 

 

1.3. Exposición a riscos 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Mesía inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que os núcleos rurais non ocupan espacios cualificados 

como de risco alto ou medio. 

 

1.4. Integración paisaxística 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no núcleo 

urbano do concello de Mesía como nos núcleos rurais, o Plan contempla, como xa se ten dito, 

accións de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, velando pola 

tipoloxía e evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe. Amais, o Plan 

contemplará medidas activas de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

 

1.5. Conservación do patrimonio natural e cultural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Mesía, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos que discorren polo territorio municipal, as masas de vexetación 

natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humedais, ou calquera outro ecosistema de 

interese, así como as súas áreas de transición, establecendo medidas de amortecemento 

ante calquera afección próxima. As diversas figuras de protección presentes no planeamento 

están de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente, establecendo medidas para minimizar os efectos dos lumes 

forestais. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural. O Plan protexe 

os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten actualizado e 

catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta corresponde 

á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto 

mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

 

1.6. Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas (solos urbanizables, infraestruturas, etc) propostas polo 

Plan xeran fragmentación ecolóxica do territorio. Tampouco se contempla a construción de 

infraestruturas que poidan supoñer barreiras entre biotopos. 

O Plan non contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solo urbanizables, 

que en todo caso debe considerarse local. 

 

1.7. Competitividade económica 

O PXOM xustifica oportunamente a necesidade de solo industrial nas ubicacións descritas no 

punto 1.2 deste ACE (S-01, S-02, S-03 e S-04), todas elas ligadas ás estradas N-634 e AC-

524, e con dúas finalidades claramente diferenciadas, unha destinada a dotar ao concello 

dunha bolsa de solo industrial (S-01), e as outras (S-02, 03 e 04), responde a unha estatexia 

municipal de regularización das actividades preexistentes en Lanzá, O Campo e As 

Painceiras). En total, o solo industrial de Mesía chegará ás 76 Ha. 
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1.8. Equilibrio no desenvolvemento económico 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades 

das actividades económicas actuais e potenciais de Mesía, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

 

1.9. Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Mesía á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial 

segundo as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no 

deseño tanto das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros 

públicos, suficientes e ben comunicados e accesibles a toda a poboación. Garántese tamén a 

proporción regulamentaria de vivendas protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística, para 

o que o Plan se presentará, en forma de charlas, á poboación, en Mesía, en tódalas 

parroquias e, en xeral, onde sexa requirido pola poboación, resolvendo as dúbidas que 

poidan ter os interesados ou a poboación en xeral. 

Dende o punto de vista social, en Mesía non se identifican áreas degradadas ou marxinais, 

nin bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

 

1.10. Calidade de vida 

(cfr. Punto 1.9) 

 

1.11. Gobernanza 

(cfr. Punto 0. Antecedentes e punto 2.5. Consultas e coordinación) 

 

1.12. Calidade do aire 

En Mesía non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. A única fonte 

destacable é a derivada da actividade extractiva e de tratamento de arxilas, empregadas 

como materia prima para as industrias de cerámica presentes no concello, cuios efectos 

sobre o medio ambiente están descritos no punto 4.7.1. do presente ISA. 

 

1.13. Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para 

a poboación de Mesía e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. Máis concretamente, o sistema de abastecemento 

deseñarase tendo en conta as variacións estacionais dos recursos e a demanda. O sistema 

de depuración estimará o volume de augas residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as 

instalacións de xeito que produzan o mínimo impacto nos cursos fluviais onde se virtan os 

efluentes xa depurados. 

Por tanto, a capacidade de recarga do sistema de abastecemento debe ser suficiente para a 

poboación actual e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a 

variabilidade interanual da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial se indican as capacidades, potencialidades e 

necesidades dos servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que 

dispón destes servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema 

segundo a variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter 

urbano como industrial. Por outra parte, a extensión prevista das redes municipais minimizará 

este impacto. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 
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O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaríase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os eventuais focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos 

desenvolvementos. Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de 

tormentas para evitar que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, 

impedindo o seu correcto funcionamento e vertidos sen depurar. 

 

1.14. Consumo de recursos hídricos 

No concello de Mesía existe unha rede de subministración de auga potable que cobre boa 

parte do ámbito municipal. No resto do territorio, o abastecemento de auga faise, en xeral, de 

xeito individual, a través de pozos particulares e mananciais, xerando pequenas redes dende 

pequenos depósitos reguladores ata os puntos de consumo. 

Na parte leste co concello, en Vilasenín, existe un depósito de captación e punto de bombeo 

dende o río Tambre ata os depósitos disponse unha rede realizada en pvc que da servizo ós 

principais núcleos das parroquias de Mesía, Xanceda, Albixoi, Cumbraos e Lanza, cunha 

capacidade total de 811 m3. Polo que respecta ó núcleo urbano de Xanceda, a totalidade 

deste conta co servizo de abastecemento, totalmente executado e en funcionamento. 

A auga é tratada nunha ETAP que ten unha capacidade de tratamento de 12 m3/h. 735 

vivendas (núcleos+diseminado) abastécense de xeito autónomo, o que representa o 67,7% 

das vivendas. O consumo medio de auga en Mesía está cifrado en 58,219 lt/Hab/día. 

 

1.15. Consumo enerxético 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía 

sostible procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, 

modificada pola Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. 

Segundo o disposto na citada Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria 

deberá estar especialmente xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que 

fagan necesaria a súa protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de 

clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de 

enerxía de fontes renovables. 

A iluminación pública do concello faise con 724 puntos de luz, con 88,5 Kw de potencia 

instalada. 

 

1.16. Xeración de residuos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos 

previstos e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a 

SOGAMA. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para 

o reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Polo que fai á recollida de residuos, Mesía non conta con punto limpo, e ten recollida de RSU, 

(recollida non selectiva) e reciclaxe de vidro, e de recollida de materiais sensibles (baterías e 

plásticos agrícolas) e de voluminosos. 

Canto do lixo, en Mesía prodúcense 516 TM/ano1, 502,8 TM de recollida non selectiva e 13,9 

TM de vidro, o que representa 176,8 Kg/Hab/ano. 

Mesía está adherido a SOGAMA, empresa que xestiona os RSU. 

 

1.17. Emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% 

dos totais emitidos á atmosfera. O calculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI 

con maior incidencia nesta área xeográfica, tendo en conta que o automóbil emite, de media, 

2,5 Kg de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan (media estimada) 4.750 

automóbiles/día (incluíndo nesta porcentaxe a fracción de tráfico pesado que circula pola N-

634), percorrendo unha media de 20 Km polo concello, calcúlase un consumo medio de 0,596 

                                                      

1 Datos do IGE (2008) 
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l/vehículo, ponderando o consumido por vehículos lixeiros e pesados. O resultado é unha 

estimación de 15,695 TM/día de CO2 emitidos á atmosfera. 

Neste sentido, compre dicir que nun concello coma este, no que o 30,7% do territorio é 

forestal, a abundante vexetación arbórea actúa como sumidoiro do CO2, tendo en conta que 1 

Ha de bosque retén 6,25 TM/ano de CO2. 

Pola súa parte, o PXOM trata de reducir as necesidades de mobilidade da poboación 

 

1.18. Necesidades de mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén 

privados, en Xanceda, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, 

para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte 

público ou privado, dado o nivel de dispersión da poboación, que impide a deslocalización das 

infraestruturas. Neste concello o transporte público ten unha escasa presenza, e baséase en 

liñas con orixe e destino extramunicipal e/ou extracomarcal, e non existe a escala municipal. 

Pola súa parte, o ferrocarril, con estación máis próxima en Ordes é importante en relación 

coas comunicacións exteriores (Vigo, Santiago ou A Coruña), pero ten unha escasa –ou nula- 

virtualidade como medio de comunicación interna. Por tanto, o principal medio de transporte é 

o vehículo particular a falla de outras alternativas realmente operativas. A consecuencia 

principal é que a poboación que ten necesidades de mobilidade no interior do concello opta 

polo desprazamento por medios privados, nun modelo de transporte claramente insostible 

polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que produce e polo consumo de espazo 

que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de comunicación, etc.). 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da debilidade demográfica, e a 

consecuente falla de rendibilidade das explotacións; e tamén porque as competencias para 

outorgar liñas de transporte non corresponden aos concellos. 

 

1.19. Equilibrio no reparto modal 

(cfr. Punto 1.18) 
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2. PROCESO DE DECISIÓN 

 

2.1. Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Mesía: 

O que debe entenderse como estrutura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP que, de modo sintético, indican que estará 

"integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espacios libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servicios urbanos". 

 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

A redacción do PXOM do Concello de Mesía, para substituír ás Normas Subsidiarias 

Provinciais, aprobadas definitivamente no ano 1987, parte co propósito de adaptar a 

normativa urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova política urbanística 

tendente a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución dos sistemas de 

xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilita, evitando que o proceso 

urbanizador xere 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, o PXOM debe recoller os seguintes obxectivos e 

criterios de carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

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

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa 

funcionalidade. 

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

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establecerá detalladamente este obxectivo 

en relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema 

xeral de espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non 

en inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar axeitadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos 

recursos naturais e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer 

nos solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñan unha recuperación da 

calidade de vida (saneamento, viario e rede xeral de comunicacións). 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, da construción 

de vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

E.4) Fomento da rehabilitación da arquitectura tradicional. 

 

Os criterios sectoriais son os seguintes: 

A formulación e realización do PXOM para o municipio de Mesía ten unha orientación 

destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, equilibrado e de 

desenvolvemento sostible, no que a estructura xeral e orgánica do mesmo resolva as 
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disfuncionalidades fundamentais que o municipio presenta, e permita sentar as bases da 

ordenación municipal futura, para acadar as mellores condicións e calidade de vida para os 

seus habitantes. 

A formulación do PXOM preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización, á procura dun maior dinamismo dos sectores produtivos, sobre todo o 

industrial, sendo capaz de prever unha medra continuada e sostida nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, clasifícase o solo urbano como unha simple 

constatación de feito dos condicionantes que a tal efecto establece o Artigo 11 da LOUPMRG, 

así como os solos urbanizables e rústicos, tendo en conta o conxunto de obxectivos 

urbanísticos. 

O PXOM plantéxase como obxectivo, favorecer o desenvolvemento cualitativo de Mesía e ser 

eminentemente realista, e capaz de ser levado á práctica, permitindo acadar a materialización 

das determinacións do planeamento que se fixan, nos prazos que se determinan. Un Plan 

Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión urbanística e a 

capacidade da Administración actuante sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, así mesmo, obxectivo básico 

para o conxunto do termo municipal, coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu 

solo, a fin de recuperar de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades agrarias, 

industriais e comerciais: potenciar as comunicacións e os servicios comunitarios, e favorecer 

o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que se lle asigne 

a cadanseu tipo de solo. 

 

2.2. Coherencia transversal 

Como se indicou anteriormente, o Concello de Mesía non conta, a día de hoxe, con ningún 

documento de planeamento propio, polo que a conveniencia da redacción faise evidente. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais 

da actividade económica e urbanística. Pola súa especial incidencia e importancia, é 

necesario citar as seguintes: 

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Lei 10/1995, de Ordenación do Territorio de Galicia. 

- Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

(LOUPMRG). 

- Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia. 

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

- Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia 

Estas novas normativas, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse toda a 

actividade urbanística e planificadora do territorio, e introduciron trocos importantes na 

maneira de entender a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación 

integrada, con carácter urbanístico, nun Plan. 

Por outra parte, o desenvolvemento da actividade construtiva no termo municipal, a nivel de 

vivendas unifamiliares nos núcleos rurais e no núcleo urbano de Xanceda, dentro do marco 

delimitado polas Normas Subsidiarias, coas limitacións de xestión que estas levan de seu, 

creou diferenzas no ordenamento urbanístico municipal, que se acentúan coa aparición 

dunha serie de circunstancias imprevistas nas Normas Subsidiarias, e xurdidas como 

consecuencia do seu propio desenvolvemento. 

A necesidade de regular a construción dun elevado número de vivendas unifamiliares de 

maneira ordenada e a necesidade de regular de xeito mais controlado a localización de 

diferentes construcións no solo rústico, fan precisa a redacción do PXOM, para adecuar o 

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

como permitir a introdución dos mecanismos, instrumentos e técnicas que a moderna 

lexislación permite, a fin de facer unha normativa máis 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 se introducen as técnicas previstas na lexislación para 

reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ó 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 previsible aumento de poboación debe ser contemplado de maneira rigorosa fomentando a 

estrutura nucleada do concello da maneira máis ordenada posible, creando bolsas de solo 

para desenvolver, nas cales os novos asentamentos se integren de xeito natural co tecido 

existente e se reduzan os déficits que a nivel de espazos libres e equipamento poida ter neste 

momento o concello. 

Por último, a crecente modernización das explotacións agropecuarias, coa creación de varias 

cooperativas, así como a implantación en solo rústico de actividades vinculadas á primeira 
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transformación, son outros aspectos de importancia que debería recoller o Plan Xeral na súa 

regulación. 

 

2.3. Demanda social 

O PXOM de Mesía redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores modificacións: “O 

planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto na presente Lei 

en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos” (...)) 

 

2.4. Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

A alternativa ao PXOM do concello de Mesía é a non realización do Plan (alternativa 0), 

porque a lei así o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións: O planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto 

na presente Lei en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos (...)) 

A non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e 

urbanístico non producirá efectos positivos no conxunto do territorio municipal, senón máis 

ben o contrario, toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten a intención de corrixir 

problemas xerais do concello, tal como queda reflectido ao longo do punto 4.12 (Síntese da 

situación actual e problemática do concello) e tamén no punto 5 (Criterios e obxectivos 

ambientais estratéxicos do PXOM de Mesía) do ISA. 

Pola contra, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero” podería xerar, dende o punto de 

vista ambiental e urbanístico, os seguintes efectos xerais negativos ou non desexados: 

• Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen  

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para 

este fin. 

• A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número 

de vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar en 

unha maior proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados 

para o desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: 

espazos vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

• Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede rural de camiños xurdida 

sen planificación previa. 

• Inexistencia de factores de atractividade para as industrias a causa da ausencia de 

planeamento para esas actividades, o que conlevaría a perda de inversións, diminución 

da oferta laboral e o reforzo da tendencia á emigración cara outras áreas con máis oferta 

de solo industrial. 

• Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño 

acorde coas necesidades. 

• Problemática coa conservación dos espazos naturais. 

• Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da 

tendencia ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM (alternativa “cero”) suporía o 

mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia 

das xa superadas DSU, que datan do ano 1995, causantes da actual situación urbanística e 

dos problemas identificados. 

Ademais, esta alternativa non se considera viable por ser unha obriga legal a de redactar 

planeamento xeral municipal, obriga contida na disposición transitoria segunda da Lei 9/2002. 

2.5. Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Mesía foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e 

necesidades de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

O proceso de exposición ó público e de consultas ás administracións será definido no 

momento procedimental que corresponda.  

A continuación, desenvólvese un listado da normativa e as actuacións previstas polos 

distintos organismos sectoriais: 

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas. 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

223 e AC-524. 

- Afeccións: 100 metros en autovías e 30 metros en estradas convencionais, medidos a 

partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito, a lexislación sectorial fixa as 

diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 
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• Organismo: Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, Demarcación de 

Carreteras del Estado en Galicia. 

- Lexislación sectorial: Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

- Ámbito: estradas de titularidade estatal que discorren polo termo municipal: N-634 e 

AP-9. 

- Afeccións: 100 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación para 

autopistas, autovías e vías rápidas e 50 metros para o resto das estradas. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio. Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 

103/2003, do 24 de xaneiro. 

- Ámbito: augas continentais, leitos de correntes naturais, continuos ou discontinuos, 

leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en leitos públicos, acuíferos 

subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos 

hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos leitos están suxeitos, en toda a súa extensión lonxitudinal, a 

unha zona de servidume de 5 metros de anchura, para uso público e unha zona de 

policía de 100 metros de anchura, no que se condicionará o uso do solo e as 

actividades que nel se desenrolen. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente 

as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espacios 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de 

protección ambiental de Galicia. Espacios naturais e inventario de patrimonio das 

Normas Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 

de 16 de abril. 

- Ámbito: espacios naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede 

Natura 2000. 

- Afeccións: variables en función do espacio natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura e Turismo. 

Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. Lei 

8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, do 22 

de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 14 de 

marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza, 

cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 22 de abril 

de 1949 sobre protección de castelos españois. 

- Ámbito: elementos arquitectónicos e xacementos arqueolóxicos catalogados polas 

Normas Subsidiarias Provinciais, municipais ou incluídos nalgún dos inventarios da 

Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do elemento 

que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP-1004 

e CP-3204. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito 

a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Consellería de Medio Rural en materia de montes. 

- Lexislación sectorial: 

- Lei 43/2003 de 21 de novembro de montes, modificada pola Lei 10/2006 e pola Lei 

25/2009. 
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- Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia. 

- Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á 

prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á 

regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais. 

- Lei 9/2001, de 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

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

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

Ordenación dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. Na actualidade non existen 

parques eólicos no territorio municipal de Mesía. 

Outros programas e proxectos que están en vigor ou en proceso de aprobación: Axenda 21 

Local, Plan MOVE, PDR e Directrices de Ordenación do Territorio. 

 

3. RELACIÓN COS ELEMENTOS TERRITORIAIS ESTRATÉXICOS DE GALICIA 

 

3.1. Paisaxe, patrimonio natural e cultural 

Como xa se ten dito, tódolos elementos paisaxísticos singulares, naturais e patrimoniais do 

territorio municipal de Mesía están protexidos polo Plan, cando non por figuras superiores de 

protección. 

 

3.2. Produción de alimentos 

O PXOM de Mesía respecta escrupulosamente o solo de producción agropecuaria. A este 

respecto compre lembrar que están clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria 

5.2914,89 Ha, equivalente a case4 a metade do seu territorio (o 49,44 %). Esta clasificación é 

moi superior á demandada exclusivamente por necesidades dos habitantes do concello e 

plantéxase como subministradora de recursos á gandería e tamén para outros concellos 

consumidores e non productores. 

 

3.3. Solo empresarial 

Os solos industriais previstos polo PXOM son os seguintes: 

O sector S-01 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, e ten acceso directo ás estradas 

N-634 e AC-524. O seu obxectivo é dotar ó concello de Mesía dunha bolsa de solo industrial, 

da que carece a día de hoxe, localizada estratexicamente na confluencia das dúas estradas 

máis importantes que vertebran as comunicacións viarias do termo municipal. Con esta 

superficie para uso industrial organízanse as instalacións de Cerámicas Campo, e ofrécese a 

posibilidade de implantación de novas empresas, garantindo os servicios urbanísticos que 

corresponden. 

O sector S-02 localízase no núcleo de O Empalme de Lanzá, no que conflúen as estradas N-

634 e AC-524, o sector S-03 está situado no núcleo de O Campo, e o sector S-04 sitúase no 

núcleo de As Painceiras. Os tres sectores teñen por obxectivo organizar e delimitar a 

actividade industrial existente desenvolta nos tres núcleos mencionados, garantindo a 

prestación dos servicios dotacionais correspondentes. O sector S-02 está directamente 

conectado coa estrada N-634, e o S-04 estao coa estrada AC-223. 

No sector S-03 existe unha empresa instalada a día de hoxe, que se corresponde cunha 

carpintería de madeira, que non é unha nova implantación industrial, senón que a súa orixe e 

totalmente artesá, no senso de que os seus propietarios son veciños e naturais de Mesía, e 

os seus antepasados tamén, creadores do edificio-fogar familiar (século XIX) anexo á 

importante industria que é unha ampliación sucesiva da doméstica. Esta industria é a 

Carpintería García, S. L. E M.C. Mesía, S. L. É unha única empresa de carpintería de madeira 

integrada por unha unión familiar, sendo unha das industrias máis importante do concello, 

tanto en número de empregados como en volume de facturación, sendo case tódolos 

empregados fixos veciños do lugar de O Campo, e case toda o equipo está integrado por 

veciños de Mesía. 

O sector S-03 dispón, a día de hoxe, dos servizos urbanísticos, excepto rede de sumidoiros. 

Por elo, prevese a necesaria execución dun sistema de depuración de verquidos con cargo ó 

desenvolvemento do ámbito, previa autorización de Augas de Galicia. 

O uso do sector S-04, situado nas inmediacións do núcleo rural de As Painceiras, será 

predominantemente terciario, debido á súa localización. Prevese un uso industrial residual, co 

obxectivo de rehabilitar, e non demoler, as instalacións existentes, por considerar a súa 

destrución un sobrecuste, excesivo en comparación cos efectos positivos a nivel socio-

económico para o núcleo rural que pode ter a revitalización das instalacións sinaladas, 

engadidas ó uso terciario previsto no PXOM. 

En ningún deles concorren circunstancias que os fagan especialmente protexibles, tratándose 

en moitos casos de concentracións parcelarias antigas, que xa perderon a súa potencialidade 
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productiva pola plantación entremisturada de especies arbóreas de medra rápida, e noutros 

de zonas con plantación de monte baixo e algúns prados. Tampouco non se dan en ningunha 

delas potencialidades paisaxísticas. 

 

3.4. Turismo 

Mesía é un concello rural de periferia urbana, situado entre as áreas urbanas de A Coruña e 

Santiago, e moi próximo a Ordes e ao Camiño de Santiago, na variante do Camiño Inglés, 

cunha economía vencellada ao sector primario, a industria e, en moita menor medida, aos 

servizos. Os elementos naturais, paisaxísticos e patrimoniais susceptibles de ser empregados 

ou convertidos en recursos turísticos están contemplados na ordenación só dende o punto de 

vista da protección e da conservación. Así, tódolos elementos naturais, paisaxísticos e 

patrimoniais están debidamente protexidos e catalogados polo Plan. 

 

3.5. Equipamentos e servizos básicos 

• Servizos sanitarios 

o centro de saúde de Xanceda 

o centro de saúde de Visantoña 

• Servizos educativos 

o Colexio Público Integrado de Xanceda 

o Escola de Educación infantil de Visantoña 

o Escolas unitarias de Olas e Mesía 

Para 227 alumnos (2011) e 36 profesores. 

• Equipamento deportivo 

o Campos de fútbol de herba 

 Visantoña 

 Mesía 

 Albixoi 

 Xanceda 

 Olas 

 Cabrui 

o Pistas multideportivas 

 Xanceda 

 Boado 

 Cumbraos 

 Castro 

o Pavillóns polideportivos cubertos 

 Xanceda 

 Olas 

 Visantoña 

 Lanzá 

o Complexo deportivo Mata-Xanceda 

• Servizos de cultura e lecer 

o Centro cultural municipal-casa de cultura de Xanceda 

o Equipamentos cívico-sociais parroquiais 

 Lanzá 

 Boado 

 Bascoi 

 Cabrui 

 Cumbraos 

 Castro 

 Visantoña 

• Parques rurais e prazas parroquiais 

Mesía conta con 10 zonas verdes, sendo o ratio de zonas verdes 10,62 m2 por habitante. 

Polo que fai a recursos e infraestruturas turísticas, Mesía conta, ademais do tramo do Camiño 

Inglés que pasa por Bruma, cunha ruta de sendeirismo, de 13,5 Km de lonxitude, chamada 

“ruta da Fraga aos Muiños” (PR-G117), que vai dende Visantoña a Ola. Para aloxamento, 

existen, como xa se ten dito, dous establecementos de turismo rural, con 28 prazas. 

Polo que fai aos transportes e comunicacións, Mesía está incluído no proxecto TES+BUS, 

que é un programa que aproveita o transporte escolar para facilitar os desprazamentos dentro 

do concello ás persoas que viven no medio rural. En Mesía existen 2 liñas (Fraga da Lata - O 

Souto de Lanzá e Tilleira – Fontorto 1), todas elas con destino ao colexio de Xanceda, e que 

cobren boa parte do territorio municipal, achegando á poboación que ten necesidades de 

desprazamento a Xanceda, con frecuencias ligadas ao horario de entrada e saída dos nenos. 

A estrutura viaria de Mesía está formada por unha estrada da RIXE, a N-634, dúas estradas 

autonómicas, dúas provinciais e unha densa rede de estradas locais de titularidade municipal. 

Tamén pasa polo extremo norte do concello a autoestrada AP-9, á que se pode acceder a 

través da conexión de Ordes. Así pois, a principal estrada do concello é a N-634, que 

comunica o concello con Santiago e cos de Frades e Curtis, percorrendo o territorio municipal 

polo extremo surleste, e comunica as parroquias de Lanzá e Castro. A partir desta N-634, na 

zona de Lanzá, parte a AC-524, que atravesa o concello en dirección oeste. En Xanceda 

enlaza coa AC-223, que cruza as parroquias de Mesía e Visantoña cara o noroeste, ata o 

enlace coa AP-9, no concello de Ordes. Con esta estrutura, Mesía goza dunha boa 
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conectividade, tanto a escala interna como a escala interrexional: á AP-9 a través de Ordes, e 

á A-6 e N-VI a través da N-634. 

En total, Mesía conta cunha lonxitude viaria de 293,4 Km, clasificados, segundo a súa 

titularidade, en 10,1 Km de estradas estatais, 20,1 Km de estradas autonómicas, 8,8 Km de 

estradas provinciais e 253,7 Km de estradas municipais. Polo que fai ao viario en núcleos, 

Mesía conta con 58,5 Km de lonxitude, cun número medio de 5,5 viarios por núcleo, un índice 

de superficie viaria por habitante de núcleo de 132,5 m2/Hab e un índice de lonxitude por 

habitante de núcleo de 24,8 m/Hab. 


