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1. INTRODUCIÓN AO PLANEAMENTO 

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. 

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. 

 

2. ANÁLISE DO PROCESO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

 

2.1. Tramitación do procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica 

Para promover un desenvolvemento sustentable, acadar un elevado nivel de protección do 

medio ambiente e contribuír á integración dos aspectos ambientais na preparación e 

aprobación do PXOM, sométese a unha Avaliación Ambiental estratéxica conforme ao 

establecido na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados 

plans e programas no medio ambiente, a desenvolver seguindo o procedemento integrado de 

Avaliación Ambiental Estratéxica de instrumentos de planeamento urbanístico previsto no 

artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do 

territorio e do litoral de Galicia. 

O concello de Mesia, 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 

(Nome da Consellería nesas datas), 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 Mesia”, 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).. Este Documento de Referencia está dispoñible na 

seguinte dirección web: http://aae.medioambiente.xunta.es.  

Así, e seguindo os criterios e directrices establecidos do Documento de Referencia, e tendo 

en conta o que a Lei 9/2006 establece, o concello de Mesia procedeu á redacción da proposta 

do Plan, do que é parte integrante o ISA. 

O concello de Mesía, tras aprobar inicialmente o Plan e de acordo coas esixencias de 

participación pública derivadas do proceso integrado de elaboración e aprobación do 
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planeamento urbanístico descrito na Lei 6/2007, someteu o documento do PXOM ao trámite 

de consulta pública nos prazos establecidos. 

Posteriormente, o concello de Mesía remite á Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible 

toda a documentación do Plan Xeral para a redacción da memoria Ambiental por parte do 

órgano ambiental. 

A finalidade da Memoria Ambiental é a de valorar a consideración da dimensión ambiental na 

toma de decisións do Plan. Analízanse neste contexto o proceso de avaliación, o ISA e a súa 

calidade, o resultado das consultas realizadas e a súa toma en consideración, así como a 

previsión dos efectos derivados da aplicación do Plan, a as súas correspondentes medidas. 

Tal e como esixe a propia Lei 9/2006, para dar publicidade a todo o procedemento de 

Avaliación Ambiental Estratéxica, tódolos documentos xerados durante este procedemento 

fanse públicos a través da web citada máis arriba. 

 

2.2. Análise da calidade do Informe de Sostibilidade Ambiental 

Avalíase neste apartado o grao de adecuación do contido do ISA ao indicado no anexo I da 

Lei 9/2006, de Avaliación Ambiental Estratéxica, e ao Documento de Referencia, a analízanse 

os puntos fundamentais da estrutura e contidos do ISA. 

 

2.2.1. Obxectivos definidos 

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. 

 

---Criterios estratéxicos: 

• 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. 

 

---Obxectivos xerais: 

• 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 
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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. 

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. 

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, 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. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, da construción 

de vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

 

---Criterios de carácter ambiental 

• Sostibilidade territorial e densidade urbana 

• Límites territoriais do crecemento 

• Tratamento do medio rural 

• Asentamentos rurais 

• Planeamento respecto á paisaxe 

• Respecto do patrimonio natural 

 

---Integración das variables e criterios do AAE no PXOM 

• Paisaxe 

• Medio natural 

• Patrimonio 

• Sociedade 

• Economía 
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• Medio urbano 

• Medio rural 

• Medio industrial 

• Mobilidade 

• Enerxía 

• Emisións contaminantes 

• Ciclo hídrico 

• Ciclo de materiais 

• Solo 

• Edificacións 

 

---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. 

 

---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. 

 

2.2.2. Análise obxectiva do contorno 

O ISA realiza un estudo da situación actual do medio socioeconómico, onde se analizan a 

demografía, a actividade económica, as dotacións, infraestruturas e equipamentos e o 

patrimonio histórico artístico do concello. Dadas as características dos datos existentes e a 

escala do plan, a análise faise a escala municipal. 

Tamén analizase o medio físico e biótico, no que se describen as seguintes variables: 

xeografía, climatoloxía, hidroloxía, xeoloxía, paisaxe, vexetación, auga, fontes de 

contaminación e de refugallos. Esta análise faise a escala do ámbito obxecto de estudo, isto 

é, municipal, aproximándose ao terreo a través da literatura existente e do traballo de campo. 

 

2.2.3. Análise de alternativas 

O ISA non contempla máis que a alternativa elixida aparte da alternativa 0, que supón a non 

aplicación do PXOM o que, neste caso, non ten sentido, xa que a redacción do PXOM trata 

de dar resposta a problemas preexistentes e, por outra parte, adaptarse á lexislación vixente. 

Ademais, o Plan realizou modificacións nas súas accións urbanísticas, froito das indicacións 

do presente ISA e da poboación do concello, a través do proceso de participación pública e 

consultas. 

 

2.2.4. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio 

O ISA leva a cabo unha aproximación aos efectos previsibles no concello en caso de non 

aplicación do Plan, e o escenario futuro que se identifica de aplicarse a alternativa 0 ten 

efectos positivos para o concello, tanto no eido socioeconómico, como no puramente 

urbanístico e medioambiental. Pola contra, os efectos que se identifican de non aplicar o 

PXOM son neutros no presente e negativos a medio e longo prazo. 

Por outra parte, o ISA fai unha análise e ponderación dos efectos ambientais derivados da 

aplicación do planeamento sobre as variables descritas no punto 6.3 do ISA. Esta 

identificación faise equiparando os efectos a impactos ambientais, xa que se considera que 

coñecendo os impactos poderanse deseñar sistemas axeitados de corrección. 

 

2.2.5. Medidas previstas para reducir e contrarrestar calquera efecto significativo sobre o 

medio 

O ISA inclúe unha serie de medidas  preventivas(punto 7) destinadas a paliar os posibles 

efectos negativos sobre os impactos identificados.  

Os principais impactos negativos identificados refírense ás fases de urbanización, por tanto, 

as medidas previstas diríxense principalmente a protexer aqueles elementos que 

eventualmente se verán afectados pola urbanización. 

 

2.2.6. Proposta de plan de seguimento 

O ISA recolle o sistema de indicadores (punto 9.1 do ISA e anexo 1 da presente proposta de 

memoria) propostos polo Documento de referencia, co fin de avaliar o cumprimento dos 

obxectivos ambientais. En concordancia co sistema de indicadores, deséñase un plan de 

seguimento (punto 9.2 do ISA e anexo 1 da presente proposta de memoria) que contempla o 

impacto a seguir, o método de control e a frecuencia do control. Tamén se indica o 

responsable do control do programa de seguimento. 
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2.2.7. Informe sobre a viabilidade económica da alternativa seleccionada e das medidas 

dirixidas a prever, reducir e paliar os efectos negativos do planeamento. 

Na Memoria do PXOM figura a estratexia de actuación e estudo económico do PXOM. Dada 

a entidade e baixa importancia, dende o punto de vista medioambiental e da sostibilidade, dos 

previsibles impactos derivados do desenvolvemento do PXOM, estes deben considerarse 

como integrados no custo de execución das accións urbanísticas programadas, xa que logo, 

non son precisas accións específicas de corrección.  

Polo que fai ao polígono industrial, o resto do custo derivado da execución do programa de 

seguimento será avaliado e orzamentado polo futuro órgano xestor da nova área industrial. O 

resto dos solos industriais son accións de regularización. 

 

2.2.8. Adaptación ao Documento de referencia 

O ISA estrutúrase segundo os apartados indicados no Documento de referencia, que son os 

contemplados no anexo I da Lei 9/2006 

 

2.3. Participación pública e consultas 

 

2.3.1. Valoración do procedemento de Participación Pública e Consultas e informe das 

mesmas 

O Plan Xeral, coa súa parte integrante, o ISA, someteuse ao proceso de participación pública 

e consultas nos prazos legalmente establecidos polo apartado 5 do artigo 7 da Lei 6/2007 do 

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

O plan foi sometido a dous procesos de exposición ó público, un con anterioridade á entrada 

en vigor da Lei 2/2010 e outro posteriormente segundo o seguinte cronograma: 

1ª exposición ó público e consultas: 

 Aprobación inicial: 9 de abril de 2010 

Publicación DOG: Nº 80 de 29 de abril de 2010. 

Período exposición: do 30 de abril ó 30 de xuño de 2010. 

Total alegacións presentadas: 563 

2ª exposición ó público: 

Aprobación inicial: 19 de novembro de 2010 

Publicación DOG: Nº 242 de 20 de decembro de 2010. 

Período exposición: do 21 de decembro ó 21 de febreiro de 2011. 

Total alegacións presentadas: 217 

 

2.3.2. Resultados da participación pública e as consultas 

A continuación, presentase un resumo das alegacións: 

 

1ª EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E CONSULTAS: 

 TIPIFICACIÓN DE ALEGACIÓNS 

Alegacións presentadas por colectivos, agrupacións ou empresas: 

Nº rex. 1.874. A.VV. Mesía Unida: Solicita: 

1. Impugnar o período de exposición pública do PXOM en trámite por incumprimento 

da obrigación de aportar documentación e información pública. 

2. Abrir unha segunda exposición pública con toda a información e documentación 

necesaria, unha vez revisados os trazados de certos núcleos, así como que se regule 

e delimite as actividades que afectan á actividade económica, social e productiva do 

concello. 

3. Revisar os núcleos, facéndoos máis acordes á realidade. 

Nº rex. 1.896. A. VV. San Martín de Visantoña: Solicita: 

1. A exposición ó público do documento íntegro do Plan. 

2. Modificar a delimitación dos núcleos tendo en conta a Lei 2/2010, de 25 de marzo, 

de medidas urxentes de modificación da ley 9/2002, de 30 de decembro. 

Nº rex. 1.951. UDESA: Solicita uns cambios na normativa, concretamente no tema 

referente ó abastecemento de enerxía eléctrica, así como un grafiado do trazado da 

rede de distribución de UDESA. 

Nº rex. 1.955. Asociación Galega de Áridos: Solicita levantar as prohibicións 

xenéricas por categorías do solo rústico, referente ao uso extractivo, contidas no 

documento aprobado inicialmente. 

Nº rex. 1.873. Comercial Queseros Arzuanos:  Solicita contemplar no PXOM en 

trámite un plan sectorial, parcial ou especial para darlle cabida as instalación de 

fabricación  e desenrolo económico e social da zona na que se encontran as 

instalacións da Cooperativa de Queseros Arzuanos. 



EXCMO. CONCELLO DE MESÍA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  7

Nº rex. 1.903. Comercial Queseros Arzuanos: Solicita: 

1. Aportar conforme a solicitude efectuada o 15 de Xuño de 2010, planos das vías 

municipais das parroquias de Xanceda e Visantoña. 

2. En caso de que nos se acolla a petición, impugnar o período de exposición pública 

do PXOM en trámite, por incumprimento da obrigación de aportar documentación e 

información públicas. 

Estas alegacións teñen resolucións diversas e están convintemente motivadas nos 

escritos que acompañan ó presente informe. 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do núcleo rural: 491 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 217, favorables de maneira 

parcial 84 e desfavorablemente 190. 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do solo urbano: 8 

Destas alegacións foi informada favorablemente 1 e desfavorablemente 7. 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do solo urbanizable: 

2 

Estas alegacións foron informadas desfavorablemente 

Alegacións que solicitaban o cambio de cualificación dentro dos tipos de solo rústico: 

13 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 9 favorables de maneira parcial 1  

desfavorablemente 3 

Alegacións que solicitaban o cambio de cualificación dentro dos tipos de núcleo: 12 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 1 favorables de maneira parcial 2 

e desfavorablemente 9 

Alegacións que solicitaban modificacións na cartografía: 13. 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 8, favorables de maneira parcial 

3 e desfavorablemente 2. 

Alegacións que solicitaban modificacións na ordenación de solo urbano: 2. 

Estas alegacións foron informadas favorablemente. 

Alegacións varias: 22 

Nestas alegacións solicitábase, entre outras, a impugnación do PXOM e do proceso 

de exposición ó público, a exposición íntegra dos documentos, a adecuación do 

PXOM a nova lexislación, a contemplación dun Plan Sectorial para darlle cabida a 

algunhas empresas vinculadas á transformación de productos do sector primario ou a 

adecuación de certos aspectos da normativa. A resolución destas alegacións, con 

diferentes resolucións baseouse no cumprimento estricto da lexislación vixente. 

O resumo dos informes sectoriais e consultas emitidas polas diferentes 

administracións e organismo implicados, durante este período de exposición ó 

público, preséntase como anexo ó á presente proposta de memoria ambiental. 

 

2ª EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E CONSULTAS: 

 TIPIFICACIÓN DE ALEGACIÓNS 

Alegacións presentadas por colectivos, agrupacións ou empresas: 

Nº rex. 527. A.VV. de San Martín de Visantoña: Solicita: 

1. A adaptación do PXOM á Lei 2/2010 alegando que o documento exposto ó 

público non está adaptado. 

2. Modificar a delimitación dos núcleos tendo en conta a Lei 2/2010. 

3. Que se amplíe o fondo edificable nas fincas que lindan coas estradas alegando 

posibles expropiacións por parte do organismo titular da vía. 

4. A clasificación de solo urbano da zona máis poboada da parroquia de Visantoña. 

 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do núcleo rural: 185 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 108, favorables de maneira 

parcial 8 e desfavorablemente 69. 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do solo urbano: 3 

Estas alegacións foron informadas desfavorablemente. 

Alegacións que solicitaban excluír parcelas da delimitación do núcleo rural: 1 

Esta alegación foi informada desfavorablemente. 

Alegacións que solicitaban incluír parcelas dentro da delimitación do solo urbanizable: 

2 

Estas alegacións foron informadas desfavorablemente. 

Alegacións que solicitaban o cambio de cualificación dentro dos tipos de solo rústico: 

8 

Destas alegacións foron informadas favorablemente 3, favorables de maneira parcial 

3 desfavorablemente 2. 
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Alegacións que solicitaban modificacións na cartografía: 5 

Estas alegacións foron informadas favorablemente. 

Alegacións varias: 12 

Nestas alegacións solicitábase, dentro da mesma alegación, varios dos casos 

anteriores, así como a adecuación do PXOM a nova lexislación, a contemplación da 

zona máis poboada de Visantoña como solo urbano, diversas actuacións sobre o 

sector urbanizable S-03 (redefinir ou eliminar) e sobre o S-05 (ampliación, redución o 

eliminar), así como modificacións nas aliñacións, tanto no urbano como nos núcleos 

rurais, e o contorno de protección dos elementos catalogados ou a adecuación de 

certos aspectos da normativa. O informe destas alegacións, con diferentes 

resolucións baseouse no cumprimento estricto da lexislación vixente. 

O resumo dos informes sectoriais e consultas emitidas polas diferentes 

administracións e organismo implicados, durante este período de exposición ó 

público, preséntase como anexo ó á presente proposta de memoria ambiental. 

 

3. INTEGRACIÓN DAS VARIABLES AMBIENTAIS NO PLANEAMENTO 

 

3.1. Integración dos criterios de sustentabilidade no planeamento. Incidencia ambiental 
do planeamento 

As medidas e recomendacións contempladas no ISA para a integración dos criterios de 

sustentabilidade considéranse incorporadas na toma de decisións e actuacións que 

contempla o planeamento. 

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. 

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. 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, así como as súas áreas de transición. As 

diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación 

sectorial vixente. 

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. 

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 

rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos 

propietarios o correcto mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da 

edificación). 

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 concellos dinámicas demográficas diferentes. Non obstante e tendo en conta a 

evolución dos indicadores demográficos, considérase que Mesía vai manter a tendencia 

regresiva, predominante nos últimos anos. 
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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. Garántese tamén a proporción 

regulamentaria de vivendas protexidas. 

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. 

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). 

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 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). 

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 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. 

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 
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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. 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. 

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, en 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 9 do presente ISA (indicadores) faise unha estimación dos GEI ocasionados polo 

transporte e os desprazamentos, que son o 48% dos totais emitidos á atmosfera. O cálculo 

faise tomando como referencia o CO2 como GEI con maior incidencia nesta área xeográfica, 

xa que non existen outras industrias emisoras, tendo en conta que un automóbil emite, de 

media, 2,5 Kg de CO2 por litro de combustible, que circulan (media estimada) 2.300 

automóbiles/día (incluíndo nesta porcentaxe a fracción de tráfico pesado que circula pola N-

634), percorrendo unha media de 20 Km polo concello.  

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 

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. 

Emisións contaminantes 

En Mesía non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. A única fonte 

destacable é a derivada da actividade gandeira. 

Outra fonte potencial de contaminación é o derivado da inexistencia de rede de saneamento e 

de depuración. O risco tradúcese principalmente en contaminación dos acuíferos. 

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 
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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 

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. 

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 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”. 

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). 

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. 
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Ademais destas variables, o ISA inclúe unha serie de recomendacións para as 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, 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. 

 

Canto á incidencia ambiental do planeamento, descríbense os seguintes impactos: 

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 



EXCMO. CONCELLO DE MESÍA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  13

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 

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. 

 

Asemade, o ISA propón unha serie de medidas correctoras dos impactos identificados: 

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. 
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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 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. 

• 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. 

• 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. 



EXCMO. CONCELLO DE MESÍA PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A.  15

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. 

 

3.2. Seguimento da actuación 

O ISA recolle o sistema de indicadores proposto polo Documento de referencia, sistema 

deseñado para avaliar o cumprimento dos obxectivos ambientais. A partir do sistema de 

indicadores deséñase o plan de seguimento. 

O sistema de indicadores e o plan de seguimento descríbense por extenso no anexo número 

1 da presente memoria. 

 

4. CONCLUSIÓNS E SINTESE FINAL SOBRE A INTEGRACIÓN DOS ASPECTOS 
AMBIENTAIS NO PLAN 

1. O proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica axustouse aos requisitos esixidos pola Lei 

9/2006 do 28 de abril. 

2. Os obxectivos expostos no planeamento son coherentes cos condicionantes resultantes da 

análise de partida e cos criterios establecidos no Documento de Referencia. 

3.  

4.  

5.  
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Anexo 1 da Memoria ambiental:Sistema de Indicadores e Plan 
de seguimento 
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Sistema de indicadores: 
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Plan 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. 

Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están 

expostos e desenvolvidos ao longo do punto 5 do ISA. 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 

Analízaranse 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 determinaránse os parámetros que estabñece 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 
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Anexo 2 da memoria ambiental: Resumo dos informes 
sectoriais e a súa incorporación no PXOM 



RESUMO DOS INFORMES SECTORIAIS EMITIDOS DURANTE O PRIMEIRO PERÍODO DE EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E A SÚA INCORPORACIÓN NO PXOM 

Tipo de documento Data de 
solicitude Organismo Tipo de Documento Recepción 

concello Resumo Modificacións adoptadas 

AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE ORDES         

AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE FRADES INFORME TÉCNICO 14/07/2010
Solicítase modificar o limite previsto no PXOM de Mesía no lugar 
de Pereiruga e Corredoiras,lindantes co concello de Frades, 
adaptándoo ós límites catastrais 

Segundo os datos aportados polo concello de Mesía, tendo en 
conta a poboación empadroada no concello, procede manter os 
límites municipais previstos. 

AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE BOIMORTO         
AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE VILASANTAR         
AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE CURTIS         
AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE CESURAS         
AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE ABEGONDO         
AUDIENCIA 14/05/2010 CONCELLO DE CARRAL         
AUDIENCIA 14/05/2010 MANCOMUNIDADE DE ORDES         

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO. SECRETARÍA DE 
ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA 
INFORMACIÓN. 

INFORME SECTORIAL 21/07/2010

1.- Solicítase modificar o artigo 6.8.5. da normativa de maneira 
que se elimine a limitación de colocación de bases de telefonía 
coa redacción dunha ordenanza propia. 
2.- Solicítase a modificación do artigo 7.2.11. no mesmo sentido, 
sobre todo no referente ó emprazamento compartido das 
instalacións e á imposibilidade de emprazamento de novas 
instalacións en tanto no se redacte a devandita ordenanza. 
3.- Solicítase a modificación do artigo 7.1.21. recollendo as 
prescricións legais vixentes. 
4.- Solicítase a modificación da regulación do solo rústico no 
sentido que eliminar a necesidade de licenza para as instalacións 
de telecomunicacións. 

Á vista deste informe e tendo en conta que é necesaria unha 
adaptación do documento á Lei 2/2010 e unha nova exposición ó 
público procede non tomalo en consideración ata que finalice o 
segundo período de exposición ó público e consultas. 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN XERAL DE ESTRADAS. 

DEMARCACIÓN DE ESTRADAS DO ESTADO EN GALICIA         

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. SERVIZO DE VÍAS E OBRAS INFORME SECTORIAL 21/06/2010  Infórmase favorablemente o documento presentado.   

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E 

INFRAESTRUCTURAS. DIRECCIÓN XERAL DE INFRAESTRUCTURAS.         

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. SERVIZO DE PREVENCIÓN E DEFENSA 

CONTRA INCENDIOS FORESTAIS CONSULTA 14/12/2010 Solicítase a actualización normativa incluíndo no documento do 
PXOM a lexislación vixente. 

Procede incluír esta referencia no apartado 2.12 da memoria 
sobre incidencia da lexislación sectorial vixente. 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE MONTES INFORME SECTORIAL 02/08/2010 Solicítase a actualización normativa incluíndo no documento do 

PXOM a lexislación vixente. 
Procede incluír esta referencia no apartado 2.12 da memoria 
sobre incidencia da lexislación sectorial vixente. 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 14/05/2010 CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO. DIRECCIÓN XERAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL INFORME SECTORIAL 09/08/2010

1.- Solicítase a realización dunha prospección arqueolóxica do 
concello por técnico arqueólogo autorizado. 
2.- Solicítase incluír nas fichas do catálogo a referencias ás obras 
autorizables en cada un dos elementos. 
3.- Solicítase a revisión dos graos de protección dalgúns 
elementos do catálogo arquitectónico. 
4.- Solicítase completar datos nas fichas do Camiño de Santiago e 
do catálogo arqueolóxico. 
5.- Solicítase a actualización da normativa sectorial. 
6.- Solicítanse modificacións normativas en diferentes artigos 
referentes á conservación do Patrimonio. 

Procede a realización dunha prospección arqueolóxica por 
arqueólogo autorizado. 
Procede realizar as modificacións indicadas tanto na normativa 
como nas fichas do catálogo. 
Asemade procede revisar o grao de protección dos diferentes 
elementos do catálogo. 

CONSULTA DE 
RECURSOS HÍDRICOS 14/05/2010 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E 

INFRAESTRUCTURAS. AUGAS DE GALICIA       

INFORME SECTORIAL 14/05/2010 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. AUGAS DE GALICIA INFORME SECTORIAL 09/09/2010

Solicítase identificar os ríos e regatos do plano de cuncas polo seu 
nome. 
Solicítase actualizar as disposicións do RDPH contidas na 
normativa. 

Procede identificar os ríos e regatos polas súa denominación 
correcta. 
Procede modificar o artigo 11.3.5. da normativa para adecualo 
axeitadamente á normativa vixente en materia de augas. 

CONSULTA EMISIÓNS 
RESIDUOS E RUÍDOS 14/05/2010 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN 
AMBIENTAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 

INFORME 03/06/2010 Fai unha serie de consideracións sobre as definicións de residuos 
e a súa xestión. 

Tendo en conta que non se tratan de cuestións relacionadas 
directamente co Plan Xeral, non son tidas en conta. 

CONSULTA DE ESPAZOS 
PROTEXIDOS 14/05/2010 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE 

CONSERVACIÓN DA NATUREZA         

CONSULTA 14/05/2010 DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA         
CONSULTA 14/05/2010 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA.         
CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE FACENDA. SECRETARÍA XERAL DO PATRIMONIO         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA. SECRETARÍA XERAL         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA. DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. 
SECRETARÍA XERAL         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. 
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE 
INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR SOCIAL. SECRETARÍA XERAL         
CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE SANIDADE. SECRETARÍA XERAL         
CONSULTA 14/05/2010 PRESIDENCIA. SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE         
CONSULTA 14/05/2010 PRESIDENCIA. SECRETARÍA XERAL DA PRESIDENCIA         

CONSULTA 14/05/2010 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. SECRETARÍA XERAL COMUNICACIÓN 17/06/2010 Remite unha relación das concentracións parcelarias rematadas 
así como as que están en curso.  

Estas concentracións xa aparecen recollidas no apartado 
correspondente da memoria. 

CONSULTA 14/05/2010 MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA. XERANCIA REXIONAL DO 
CATASTRO         

CONSULTA 14/05/2010 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN 
AMBIENTAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 

CONSIDERACIÓNS 
SOBRE O ISA 02/07/2010 Realízanse unha serie de consideracións sobre o ISA, sobre a súa 

estructura e contido. 

En base a este informa procede modificar o ISA nos puntos 
expresados. Estas modificacións expóñense máis polo miúdo no 
apartado correspondente do ISA.  

CONSULTA 25/05/2010 MINISTERIO DE DEFENSA. DELEGACIÓN DE DEFENSA NA CORUÑA         

CONSULTA 26/05/2010 
CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 

        



RESUMO DOS INFORMES SECTORIAIS EMITIDOS DURANTE O SEGUNDO PERÍODO DE EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO E A SÚA INCORPORACION NO PXOM 

Tipo de documento Data de 
solicitude Organismo Tipo de Documento Recepción 

concello Resumo Modificacións adoptadas 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E COMERCIO. SECRETARÍA DE 
ESTADO DE TELECOMUNICACIÓNS E PARA A SOCIEDADE DA 
INFORMACIÓN. 

MESMO INFORME E 
CONSULTA SOBRE A 
APROBACIÓN INICIAL 
ANTERIOR 

28/02/2011 O informe emitido remítese ó xa emitido en data de 16 de xullo de 
2010 

Respecto deste informe procede modificar o artigo 6..8.5. da 
normativa, eliminando a limitación de instalacións deste tipo de 
infraestructuras en tanto non se redacte a ordenanza 
correspondente que regule a súa ubicación. 
Do mesmo xeito tamén procede modificar o artigo 7.2.11. e 7.2.21. 
Pola contra, tendo en conta que o contido dos artigos do solo 
rústico que se contén nos capítulos 2 e 3 da normativa deriva 
directamente da vixente Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e 
Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores modificacións, 
non procede realizar ningunha modificación ó respecto da non 
necesidade de licenza urbanística para certas infraestructuras de 
telecomunicacións. 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCIÓN XERAL DE ESTRADAS. 

DEMARCACIÓN DE ESTRADAS DO ESTADO EN GALICIA 
INFORME SECTORIAL 
E CONSULTA 14/02/2011 Informe favorable  

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA. SERVIZO DE VÍAS E OBRAS INFORME SECTORIAL 

E CONSULTA  14/02/2011  Informe favorable   

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. DIRECCIÓN XERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
SUBDIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN 

       

CONSULTA ZONA ALTO 
RISCO DE INCENDIOS 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. SERVIZO DE PREVENCIÓN DE 

DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS INFORME 18/02/2011 Solicítase a referencia do PXOM á normativa de aplicación Lei 
3/2007 

Inclúese un artigo específico na normativa de referencia a esta 
lexislación 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE MONTES INFORME SECTORIAL 02/03/2011  Solicítase a referencia do PXOM ó Monte da Fraga Areosa  Procede incluír este monte na documentación do PXOM 

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO. DIRECCIÓN XERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROTECCIÓN DO 
PATRIMONIO CULTURAL 

        

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 

INFRAESTRUCTURAS. AUGAS DE GALICIA 

INFORME SERVIZO 
PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓXICA 

 03/03/2011

Solicítase: 
1.- Modificar a dotación mínima prevista no artigo 7.2.5. acorde co 
indicado no Plan Hidrolóxico Galicia-Costa 
2.- Recoller as distancias que fixa o PHGC entre os pozos de 
captación e as fosas. 
3.- Recoller a prohibición expresa de realizar verquidos fóra da 
rede municipal. 
4.-  Recoller que o saneamento dos desenvolvementos de solo 
industrial deberá realizarse a través dun sistema propio. 

Procede modificar os artigo 7.2.5. e 7.2.7. 
No tocante ós novos desenvolvementos de uso industrial compre 
indicar que no PXOM en tramitación, xa contan co seu propio 
sistema de depuración previsto. 
Tamén procede realizar a actualización normativa 

INFORME SECTORIAL 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. AUGAS DE GALICIA  INFORME SECTORIAL  04/04/2011  Solicita, ó igual que o anterior, a modificación de certos preceptos 

da normativa 
Procede modificar a normativa nos extremos indicados no informe, 
afectando fundamentalmente ó artigo 11.3.5.  

CONSULTA EMISIÓNS, 
RESIDUOS E RUÍDO 20/12/2011 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN 
AMBIENTAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE AVALIACIÓN AMBIENTAL 

   

CONSULTA ESPAZOS 
PROTEXIDOS 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE 

CONSERVACIÓN DA NATUREZA       

CONSULTA 20/12/2011 DELEGACIÓN DO GOBERNO EN GALICIA     
CONSULTA 20/12/2011 DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA      
CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE FACENDA. SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO    

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA. SECRETARÍA XERAL    

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E 
XUSTIZA. DIRECCIÓN XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL    

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. 
SECRETARÍA XERAL     

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. 
DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS    

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. SECRETARÍA XERAL    

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA. DIRECCIÓN XERAL DE 
INDUSTRIA ENERXÍA E MINAS         

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. SECRETARÍA XERAL.         
CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE SANIDADE. SECRETARÍA XERAL         
CONSULTA 20/12/2011 PRESIDENCIA. SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE         
CONSULTA 20/12/2011 PRESIDENCIA. SECRETARÍA XERAL DE PRESIDENCIA         
CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. SECRETARÍA XERAL         

CONSULTA 20/12/2011 MINISTERIO DE ECONOMÍA E FACENDA. XERENCIA REXIONAL DO 
CATASTRO DE GALICIA         

CONSULTA 20/12/2011 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E 
INFRAESTRUCTURAS. SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN 
AMBIENTAL. SUBDIRECCIÓN DE AVALIACIÓN AMBIENTAL. 

        

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 MINISTERIO DE DEFENSA. DELEGACIÓN DE DEFENSA NA CORUÑA. CONSULTA E 

INFORME  07/01/2011  Indícase que non existe ningunha propiedade do Ministerio de 
Defensa no concello de Mesía   

CONSULTA E INFORME 
SECTORIAL 20/12/2011 

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL. DIRECCIÓN XERAL DE 
DESENVOLVEMENTO RURAL. SUBDIRECCIÓN XERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS. 

        

CONSULTA 20/12/2011 CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA. SERVIZO DE ENERXÍA E 
MINAS         

AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE ORDES         
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE FRADES         
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE BOIMORTO         
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE VILASANTAR INFORME TÉCNICO 08/02/2011 Informe favorable  
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE CURTIS     
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE CESURAS    
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE ABEGONDO         
AUDIENCIA 20/12/2011 CONCELLO DE CARRAL         
AUDIENCIA 20/12/2011 MANCOMUNIDADE DE ORDES     
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Anexo 3 da memoria ambiental: informes sectoriais 

 


































































































































