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1 Introducción
O Informe de Sustentabilidade Ambiental identifica, describe e avalía os probables efectos ambientais
significativos sobre o entorno no que se desenvolverá o PXOM de Vilariño de Conso, co obxecto de
aplicar unha extratexa preventiva no planeamento a desenvolver e así eliminar, reducir ou compensar
os efectos negativos das accións humanas sobre o medio ambiente.
Baixo o concepto da prevención é moi importante o momento no que se aplican as medidas
correctoras. Un comportamento reactivo, consistente en tomar medidas de recuperación ambiental
despois de producidas as alteracións, é pouco efectivo, caro e de complexa aplicación; mentres que un
comportamento proactivo resulta máis eficaz e económico.
A modificación do proxecto inicial coa incorporación das medidas preventivas dos impactos ambientais
resulta efectivo; pero é preferible que o proxecto se realice incorporando as medidas preventivas, é
dicir, realizar a avaliación dos impactos antes da elaboración do proxecto.
Esta é a razón pola que a Unión Europea adoptou o concepto de avaliación ambiental estratéxica1, que
consiste en avaliar o impacto ambiental de plans e programas para que os proxectos que se
desenvolvan a partir dos mesmos teñan asignados unhas medidas preventivas.

1.1 A Avaliación Ambiental Estratéxica
A A.A.E. encontra fundamento legal na directiva 241/2001 e na lei 9/2006 na que se reflicte que os
concellos, como órganos promotores de Plans Xerais de Ordenación Municipal están obrigados a
sometelos a avaliación ambiental estratéxica (Procedemento establecido no artigo 7 da Lei 9/2006 do
28 de abril). O obxecto desta normativa é promover un desenvolvemento sustentable, conseguir un
elevado nivel de protección do medio ambiente e contribuír á integración dos aspectos ambientais na

1

Lei 2/2010 do 25 de Marzo modifica e integra a lei 9/2002 en canto a avaliación ambiental estratéxica nos instrumentos de

planeamento urbanístico.
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preparación e aprobación dos plans e programas mediante a realización dunha avaliación ambiental
daqueles que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente.

1.2 O Informe de Sustentabilidade Ambiental

Comunidade Autónoma de Galicia

Vilariño de Conso
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En vermello está o contorno do Concello; En verde é o LIC- Parque Natural INVERNADOIRO – Rede Natura Europea
En rosa, fora da área LIC, está o Encoro das Portas (Ver mapa a continuación)
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Encoro Cenza
Encoro Vao

Vilariño Conso

Encoro das Portas

Como se pode contrastar, integrando a informacion deste mapa e o anterior, o encoro de Cenza cae íntegramente en Zona LIC
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Encoro Cenza

Viana do Bolo

Encoro das Portas
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1.3 Variables de sustentabilidade aplicadas
Variable

Especificacións

Paisaxe

Terase en conta os lugares de interese visual tanto pola súa calidade como pola súa
fraxilidade paisaxística. A clasificación proposta do PXOM terá lugar a preservación
das vistas panorámicas existentes dende as serras que constitúen o Macizo Central
Ourensán.

Natureza

Promoverase a identificación, protección e posta en valor dos distintos hábitas
prioritarios espallados polo territorio municipal. Terase en conta o carácter
multifuncional do monte que precisará un plan de valorización integral que
harmonice as diversas funcións tanto productivas como ecoóxicas, paisaxísticas e
de uso público. Favorecerase a repoboación con especies autóctonas e prestarase
especial atención ao LIC-ZPVN “Macizo Central”.

Patrimonio

Prestarase especial atención a protección, conservación e posta en valor da traza
do Camiño Xacobeo da Prata, que discorre polo sur do Concello.

Sociedade

Valorar as necesidades dotacionais dunha poboación de alto índice de
envellecemento, de xeito que a rede de espazos e zonas verdes deberá favorecer a
cohesión social.

Economía

Valorar as oportunidades económicas en relación á súa área de influencia e as
previsións de futuro.

Medio Urbano

Búscase mellorar a calidade de vida e habitabilidade, promovendo solucións que
minimicen os custos ambientais.

Medio Rural

Búscase mellorar a calidade de vida e habitabilidade, promovendo solucións que
minimicen os custos ambientais.
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Variable

Especificacións

Medio Industrial

Búscase contribuir a zoas de traballo de calidade, sempre coa precaución da
proximidade aos espacios naturais protexidos.

Mobilidade

Terase en conta a dispersión poboacional para unha conexión eficiente do territorio
dentro da súa área de influencia.

Enerxía

Promoverase o aforro enerxético e o uso de recursos renovables.

Atmósfera

Control de emsións contaminantes.

Ciclo hídrico

Asegurarase a eficacia dos servicios de abastecemento e sanemaneto, así como a
súa adaptación ás demandas futuras da poboación e as actividades económicas
desenvolvidas. Identificando os puntos de verquido á rede e solucións de
depuración específicas.

Cico materiais

Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos.

Solo

Moderación e cautela no que atinxe a continuidade de espacios con valores, a
potencialidade de cada uso de solo, a capacidade de acollida do territorio e a
aptitude para asimilación de transformacións.

Edificacións

Armonización entre iniciativas de recuperación de vivendas en estado ruinoso e a
ocupación de vivendas baleiras como alternativas ás novas construcións.

1.4 Alcance do planeamento
En función dos efectos previsibles que atinxen ás distintas variables de sustentabilidade, o PXOM de
Vilariño de Conso afecta ás parroquias de Castiñeira (Núcleo de Castiñeira), Chaguazoso (Núcleo de
Chaguazoso), Conso (Núcleo de Conso e A Veiguiña), San Mamede (Núcleo de San Mamede e
Hedrada), Sabuguido (Núcleos de Soutelo, Soutelo Grande, Entrecinsa e Sabuguido), Mormentelos
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(Núcleo de Mormentelos), Pradoalbar (Núcleo de Pradoalbar), San Cristovo (Núcleo de San Cristovo),
Veigas de Camba (Núcleos de Venda da Capela e Venda do Bolaño).

Superficies (m2)

Parroquia

Lugar/Núcleo

Castiñeira

Castiñeira

Chaguazoso

Chaguazoso

Conso

Conso

San Mamede

Hedrada

Sabuguido

Entrecinsa

Mormentelos

Mormentelos

Pradoalbar

Pradoalbar

Sabuguido

Sabuguido

San Cristovo

San Cristovo

San Mamede

San Mamede

Sabuguido

Soutelo

Sabuguido

Soutogrande

Conso

A Veiguiña

Vigas de Camba Venda da Capela
Vigas de Camba Venda do Bolaño

Superficie

Espacios uso

Espacios

(parcelas)

público

libres

87892

14394

472

67438

10810

409

85494

6538

885

23844

2446

39

66006

4679

250

106328

11296

573

99189

9328

561

34184

11715

1457

55816

9607

321

32122

4055

268

83778

7592

154

13811

6313

159

69407

6243

0

132970

10862

0

24645

4375

0

982.924

120.253

5.548

O ámbito así definido, e obxecto da actuación, ten unha extensión de 1.108.735 m2 (en función das
parroquias que comprende o concello, cunha ratio de 13,1 vivendas/Ha).
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2 Análise obxectiva da contorna
2.1 Análise obxectiva da situación actual
Actualmente o Concello de Vilariño de Conso non dispón de ningunha das figuras de ordenación
establecidas pola LOUPMRG (Lei 9/2002, Lei de Ordenación Urbana e Protección do Medio Rural de
Galicia) e as modificacións posteriores.
Ainda que no pasado os habitantes da zona viviran da agricultura de alta montaña, as difiucultades
socioeconómicas intrínsecas a este modo de vida deron lugar a una forte emigración o que ocasionou
o abandono de moitos núcleos de poboación. Hoxe a economía xira entorno ao aproveitamento de
gandeiría extensiva de montaña e de agricultura (básicamente de autoconsumo: a superficie de monte
comunal é de unhas 11.000 Ha, o resto adícase a prados e labradío). O envellecemento poboacional
actual é tamén un handicap para o desenvolvemento do Concello, situación sin visos de solución a non
ser que se poñan as bases para unha mellora socioeconómicas que pasan pola preservación
medioambiental e o PXOM (esto é un bucle de interacción en feed-back positivo mútuo). En
consecuencia o entorno socioeconómico e o contexto medioambiental, debuxan un panorama que
xustifica con urxencia unha actuación como a proposta no PXOM que levaría implícita unha mellora
económica no concello e na súa área de influencia.

2.1.1 Medio Físico

2.1.1.1 Topografía e Orografía.
A terra de Vilariño definese por un xogo altitudinal moi contrastado, pois tendo as cotas máximas de
1.451 no Pico de A Tapada; na Corgalonga 1.421 m. e 1.526 m. no Pico da Ortiga, a só uns
hectómetros discurre o curso dos ríos Conso e Camba por cotas que van desde os 800 ata os 580 m.
Ditos ríos que atravesan o Concello de Oeste a Este, pódese decir que actuan como corredores ó
tempo que divide o concello en varios sectores de morfoloxía diferenciada. Xunto a esta diferenciación
16

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

Norte-Sur a heteroxeneidade altitudinal xa comentada lévanos a plantexar a existencia de tres grandes
zoas hipométricas, en relación coas formas topográficas dominates: a zona de vales (terras por baixo
dos 801 m.); a penichaira inferior (terras comprendidas no intervalo 801-1.100 m.) e a penichaira
superior ou zona de cumes (terras por riba dos 1.100 m.).

2.1.1.2 Hidrografía.
Os ríos desta área forman parte da bacía do Sil e o eixo básico de drenaxe está representado polo
curso dos ríos Conso e Camba. Dita bacía presenta unha morfoloxía claramente tectónica e a rede
fluvial está constituida polos típicos ríos de montaña: xóvenes, con cauces rápidos, fortes pendentes,
grande poder erosivo e asociados a vales estreitos e profundos.
No que respecta ó réxime hídrico, dase unha elevada proporción de cursos de auga permanente
definidos polo seu caracter pluvio-nival, coa presentación de duas máximas (unha principal en MarzoAbril e outra secundiaria en Decembro) e un mínimo (no mes de Agosto).
A superficie que comprende cada conca dentro do concello de Vilariño de Conso é a seguinte:
Conca

superf (m2)

lonx

% sup

% lonx

Rio Barras

10.412.659

9.606

5,21%

3,51%

Rio Conso

88.462.620

127.049

44,30%

46,47%

Rio Camba

100.832.951

136.772

50,49%

50,02%

2.1.1.3 Climatoloxía.
A área intégrase dentro do dominio climático oceánico de montaña, aínda que a medida que se
ascende cara ó Norde son cada vez máis perceptibles as influencias do dominio oceánicomediterráneo. Tendo en conta que unha orografía contrastada da zona facilita a existencia de variantes
microclimáticas. Pola complexidade topográfica da área, a caracterización edáfica está moi
condicionada pola existencia de pendentes e disminuie pronunciados e sometidos a fortes procesos
erosivos, dos cales deriva a presencia de solos pouco desenvoltos ante o constante rexuvenecemento
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dos seus perfiles. Podemos decir que a área en estudio non goza de condicións favorables para o
desenvolvemento de prácticas agrícolas, polo dito anteriormente de pendentes e desniveis marcados,
solo xóvenes e ademáis pola dinámica termopluviométrica.

2.1.1.4 Solos.
O subsolo componse sobre todo de xistos cámbricos e silurianos, aínda que nalgunhas zonas afloran a
superficie enormes masas de granito.

2.1.1.5 Vexetación
Esta área intégrase no reino Floral Holártico, rexión ou Mundo Mediterráneo, provincia CarpetanoIbérico-Leonesa e sector Orensano-Sanabriense. Sen embargo tamén está moi preto da provincia
Atlántica da Rexión Eurosiberiana, e elo explica a presencia de elementos pertencentes a ámbalas
duas áreas corolóxicas, como é o caso dos toxos (atlánticos) e dos xarais (mediterráneos).
A paisaxe vexetal no que as formacións arbóreas respecta, se define pola súa localización nesa grande
zona límite entre os bosques caducifolios, aínda que éstes están en retroceso ante o avance da
repoboación a base, fundamentalmente, de piñeiros; e os perennifolios (Mediterráneos) E dentro das
formacións arbóreas non cultivadas o papel predominante aparece representado, nos vales térmicos
inferiores, polas aciñeiras de (Q. Ilex) en relación coa mediterraneización do sector da que da súa
tala e queima surxiu a secular antropización paisaxística de bancais vitícolas, mentres que na paisaxe
de media montaña altitudes intermedias dominan as carballeiras ou reboleiras de cerquiño ou
rebolo (Q. pyrenaica).
Finalmente nas zonas superiores, e dentro dun ambiente caseque atlántico, está a presencia dos
bidueiros ou avelairas. No que respecta as formacións arbóreas cultivadas, éstas caraterízanse pola
presencia de soutos ou cultivos de castiñeiros resultantes da sustitución, básicamente, das
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comunidades de (Q. Pyrenaica). Soutos nos que a súa importancia económica para a zona é moi
grande, como se documenta, cando menos, xa desde o s. XVII.
Estreitamente relacionados coas formacións arbóreas están os matorrais, en canto que surden da
destrucción do bosque. Por elo uceiras, queirugais, toxais, xesteiras, e en menor medida xarais. O
mesmo nivel de degradación vexetacional arbolada atlántica que supoñen as ericáceas uces e
quirugas o representan no mundo mediterráneo os xarais (Citus ladanifer) dominantes nos vales
térmicos inferiores máis norteños; dominan xunto ós prados a paisaxe vexetal logo do importante
grado de desforestación habido na zona. Da desforestación habida nos dan boa proba os datos de
fauna boscosa a mediados do século pasado: cabras montesas, corzos, cervos e porcos bravos, e
hoxe xa nalgún caso inexistentes.
Ocupando menos extensión que os matorrais e bosques atópanse os terreos de cultivo que en moitos
casos ó producirse o absentismo dos seus propietarios fican abandonados a matorral ou plantas de
piñeiros.
E finalmente as comunidades pratenses, tanto naturais como seminaturais, teñen unha estreita relación
coas terras de relativa boa calidade e humidade, como é o caso dos fondos dos vales e das ribeiras
fluviais.

2.1.1.6 Medio perceptual – Paisaxe
Todo o Concello de Vilariño de Conso é un canto á Naturera e como datos máis concretos con
posibilidades turísticas destacan:
1) O Encoro do Bao
2) O Val Glaciar do Cenza (hoxe maiormente baixo o encoro do Cenza); a nivel científico ainda se
pode observar.
3) A fervenza do Cenza. Das maiores de Galicia. Ten unhos 100 m de caída. Na actualidade está
afectada polo encoro e pola canteira que hai curso arriba.
19
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4) A Morrena de Ghaguazoso.
5) A Serra do Invernadoiro-Parque Natural do Invernadoiro: comprende varias serras representativas
dunha paisaxe típica de monte galego, de cumbres redondeadas e cubertas de especies vexetais
endémicas, que teñen asociadas unha rica fauna salvaxe (como corzos, cabras montesas, lobos,
xabaís, etc...). A zona ten moito interés xeolóxco, paisaxístico, botánico e faunístico. No século XX
a finca de 5.500 Ha foi adquirida pola empresa “Papelera Española”, pero en 1981 foi arrasada por
un gran incendio e un 80% do bosque desapareceu quedando hoxe un mato de uces e xestas. En
1986 a Xunta de Galicia mercou os terreos. É representativo o “Circo Glaciar do Figueiro” onde se
pode ver un bosque de acibro. No fondo dos valles consérvanse bosques maduros nos que o
carácter mixto continental-mediterráneo fai que os castaños e carbalos convivan con acibros e
teixos. É a destacar o censo (ano 2.000) de Cervos 270, Cabras Montesas 67 , Rebecos 38,
Gamos 18 , Muflóns 10. A Serra do Invernaodoiro foi declarada Refuxio da Fauna en 1985 e
Espazo Natural en Réxime de Protección Xeral en 1989. En xuño de 1997 foi declarado Parque
Natural e actualmente está incluído no espazo proposto á Rede Natura 2000 “Macizo Central”.
6) Ríos de relevancia paisaxística: Entre outros destacan pola súa relevancia o Río Camba, Rio
Conso e Río Cenza.

2.1.1.7 Hábitas
Ríos de pisos de planicie a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de CallitrichoBatrachion; Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix; Uceiras secas
europeas; Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo; Formacións montanas de Cytisus purgans
Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta; Formacións herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa
continental); Turbeiras de cobertor ; Desprendementos mediterráneos occidentais e termófilos;
Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion dillenii;

20

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica; Bosques de Castanea sativa
Aciñeirais de Quercus ilex e Quercus rotundifolia; Bosques de Ilex aquifolium.
Como Flora endémica:
Festuca (Festuca elegans); Festuca (Festuca summilusitanica); Afroixón (Narcissus asturiensis);
Esfagno (Sphagnum pylaisii); Verónica (Veronica micrantha).
Fauna asociada:
Lobo (Canis lupus); Gato bravo (Felis sylvestris); Laverca (Alauda arvensis); Águia real (Aquila
chrysaetos); Bufo real (Bubo bubo); Perdiz charrela (Perdix perdix hispaniensis); Lagartixa da serra
(Lacerta monticola); Lagarto das silvas (Lacerta schreiberi).

2.1.2

O Patrimonio

O patrimonio histórico-artístico é rico e son a destacar:
No ámbito relixioso: A Igrexa de Conso; a Igrexa de Sta. María (Sabuguido); Igrexa de Sta. María
(Vilariño); Igrexa de San Lorenzo (Castiñeira); Igrexa de San Bernabé (Chaguazoso); Capela de San
Miguel (Sabuguido - Entrecinsa); Igrexa de San Cristovo.
Arquitectura popular: Pazo de Mormentelos; Pazo de Conso; Pazo de Entrecinsa.
Histórico: Ponte Romana de PradoAlbar e os Castros celtas en varias zonas do Concello.
(Ver inventario en Anexos)

2.1.3 O medio Socioeconómico
Faise referencia áa diversidade de aspectos relacionados co ser humano e o medio, entre os que se
inclúen as tendencias demográficas e a distribución da poboacion, os indicadores económicos de
benestar humano, os sistemas educativos, as redes de transporte, usos do solo e outras
infraestructuras como o abastecemento de auga, o saneamento e a xestión de residuos sólidos,
servicios públicos e outros.
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Sociedade: dunha poboación total de 700 persoas, somentes 45 pertencen ao reango de 0-15 anos,
405 ao de 16-64 e 250 a máis de 65. O saldo vexetativo no 2009 foi de -7 (tasa bruta de mortalidade do
2%) e un índice de envellecemento de 345,8.
Economía: os servicios agrupan a un 54%, a agricultura un 23%, a industria un 7% e a construcción un
13%. A gandeiría é de ovellas e cabras. A agricultura (en zonas de valles) está limitada ao
autoconsumo. A superficie de monte comunal acada ás 11.000 Ha.
Ver ficha a continuación:
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2.2 Poboación
Coherente coa comarca da que forma parte (Viana). A poboación atópase dispersa debido a que son
moitos os pobos que forman o Concello. Ver fichas a continuación:
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Segundo os datos obtidos do IGE as previsións de poboación (Ano 2014) amosan un panorama
desolador, acentuándose todavía máis a inversión da pirámide de poboación, sen relevo xeracional
posible.

2.3 Relación do PXOM de Vilariño de Conso con plans, programas
e extratexas vixentes ou a desenvolver
A meirande parte da superficie do Concello (perto dun 80%) pertence á Rede Natura 2000 (LIC –
Lugares de Interés Comunitario), coas repercusións medioambientais que esto supón. A carencia dun
PXOM pon en risco este valor ecolóxico así como as iniciativas de tipo económico asociadas xa que os
LIC, como tais, son unha oportunidade de futuro para o desenvolvemento sostible.
A importancia que cobra este LIC e maior dado que es inmediacións están afectadas pola asignación
de aeroxeradores2 (2.325 MW de Potencia nas áreas de Serra de Queixa e Serra do Fial das Corzas).

2

Orde do 29 de marzo de 2.010.
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2.4 Elementos estratéxicos do territorio
A Estructura Xeral e Orgánica e Funcional do concello para o desenvolvemento do PXOM, articúlase
entorno a unha serie de Elementos Estratéxicos (Sistemas Xerais). Coa referencia das variables de
sustentabilidade proporcionadas no Documento de Referencia sería coherente a asociación:
Elemento estratéxico

Varialbes de sustentabilidade

Territorio / Solo

Solo, Ciclo Hídrico, Patrimonio, Medio Urbano, Rural, Industrial e Sociedade,
Edificacións, Economía, Enerxía

Sistema Xeral Viario – Comunicacións

Mobilidade, Enerxía, Economía

Sistema xeral de espacios libres e

Paisaxe, Patrimonio

zonas públicas
Sistema xeral de equipamento

Medio Urbano, Medio Rural, Medio Industrial, Ciclo Hídrico, Mobilidade, Enerxía,

comunitario público

Economía

Sistema xeral de infraestructuras e

Mobilidade, Enerxía, Economía

servicios

2.4.1 Funcionalidade
1. Territorio – Superficie de actuación en función de tipoloxías de solo. Onde se regulará o
asentamento poboacional e crecemento ordeado. Observación de áreas patrimoniais de especial
protección.
2. Vías – Comunicacións e as suas zonas de protección. Inclúe un viario de rango supramunicipal, un
viario de rango intramunicipal e un viario urbán.
3. Sistema xeral de espacios libres e zonas verdes públicas. Comprende o conxunto de espacios
destinados a garantir o esparcemento da poboación e a mellorar as condicións estéticas e
ambientais de determinadas zonas, destinados a parques e xardíns públicos, e que pola súa
dimensión ou función, o seu ámbito de servicio exténdese a todo o concello.

26

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

4. Sistema xeral de equipamento comunitario público. Comprende o conxunto de edificios,
instalacións e espacios asociados destinados ó servicio directo da poboación, que pola súa función
e o seu ámbito de servicio exténdese a todo o concello. O equipamento comunitario actual do
concello está localizado na súa meirande parte no solo urbán. No medio rural as dotacións locais
de equipamento están constituidas fundamentalmente polas antiguas escolas unitarias, iglesias e
cemiterios vencellados en xeral ó equipamento religioso.
5. Sisterna xeral de infraestructuras de servicios. Comprende as construccións, instalacións e
espacios asociados destinados á prestación dos servicios de abastecemento de auga, evacuación
e depuración de augas residuais, suministro de enerxía eléctrica, gas, telecomunicacións, recollida
e tratamento de residuos sólidos e outros que sexan necesarios.

3 Definición de obxectivos
O desenvolvemento do PXOM de Vilariño de Conso, así como a implementación de todalas accións
para levalo a termo implicaría una actuación nos seguintes aspectos xerais.

3.1 Obxectivos Xerais


Cese dos asentamentos indiscriminados de vivendas unifamiliares en solo rústico, incluso en áreas
susceptibles de algún tipo de protección.



A regulación do crecemento dos núcleos de poboación contando cos mínimos de equipamento e
servicios urbáns.

Entorno a estes sistemas o PXOM desenvolverá actuacións nos seguintes apartados:
1. Actuación no Solo Urbano.
2. Actuación No Sólo de Núcleo Rural
3. Actuación no Sólo Urbanizable
4. Actuación no Sólo Rústico (Clave, xa que o 80% do territorio pertence á Rede Natura 2000).
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3.2 Obxectivos específicos
Os obxectivos específicos estructúranse entorno ao mantemento e potenciación da funcionalidade dos
elementos estratéxicos sinalados no apartado 3.3.1.
Os obxectivos do PXOM pódense resumir nos seguintes items:
1) Potenciar o sistema actual de núcleos de poboación
A ordenación establecida persigue o respeto e potenciación do actual sistema de núcleos de
poboación, como a alternativa mais racional para optimizar costes de urbanización e posibilitar a
consecución dun nivel de dotacións adecuado as necesidades e demandas da poboación, e
compatibles coas exixencias legais.
En paralelo con este obxetivo xeral, a ordenación establecida persigue ademáis:
-

Dirixir o desenvolvemento de forma equilibrada e armónica.

-

Conservar as características tradicionais dos núcleos rurais.

O plan xeral fomentará a conservación das zonas orixinarias dos núcleos rurais de poboación,
respetando a súa vez os crecementos que fóronse producindo no entorno das zonas tradicionais.
2) Complementar a estructura territorial
Partindo dos actuais sistemas de comunicacións e de infraestructuras de servicios e tendo en conta as
previsións de desenvolvemento, o plan xeral complementa a estructura territorial, de acordo cos
seguintes criterios:
-

Mellora das comunicacións viarias entre os principais núcleos de poboación do concello.

-

Extender, reforzar ou ampliar as infraestructuras de servicios nas áreas de novo desenvolvemento.

-

Establecer as necesarias reservas de solo para equipamento en función do crecemento futuro.

3) Preservar os valores naturais e culturais
A preservación dos valores naturais e culturais realízase atendendo ós seguintes criterios:
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a)

Defensa da paisaxe e das áreas de interese existentes no concello.

O plan xeral preserva do desenvolvemento urbán e da implantación de todos aqueles usos que
poideran degradar os seus valores, o sistema hidrográfico, as zonas de interese paisaxístico, os
xacementos arqueolóxicos, así como as áreas do territorio vencelladas tradicionalmente ás actividades
primarias, que a súa vez ofrecen unha especial capacidade productiva.
b)

Conservación e uso do patrimonio cultural.

O plan xeral identifica e protexe tódolos edificios, conxuntos e elementos de interese que teñan algún
valor histórico, artístico, arquitectónico e etnográficos existentes no concello.
c)

Potenciación do turismo rural.

En paralelo cos criterios establecidos anteriormente, a ordenación fomenta ó turismo rural, tanto nos
núcleos de poboación como no medio rural.
4) Cubrir o déficit de dotacións públicas
O crecemento da área urbana non levou o mesmo tempo un proceso de creación de novos espacios
destinados a dotacións públicas, dando lugar ó incremento paulatino de déficit dotacionais. É polo que
o plan xeral prevée en tódalas zonas de novo desenvolvemento a reserva de espacios destinados a
zona verde, equipamento e aparcamentos, en proporción ás exigencias legais.
5) Conservar e recuperar o patrimonio construido
En solo urbán consolidado a ordenación establecida fomenta á conservación e recuperación do
patrimonio construido, dos espacios urbáns relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos
singulares, das formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenciais ou distintivos que
conforman a identidade local.
En líña co disposto anteriormente, a ordenación tamén fomenta á conservación das tramas tradicionais
existentes que inda manteñen este carácter.

29

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

6) Equilibrar as densidades urbanas
Nas áreas urbanas, obsérvanse, sobre todo, desequilibrios na súa densidade, entre a zona central, con
tipoloxías de edificación en mazá pechada e en altura, e os bordes urbáns caracterizados pola
profusión de vivendas unifamiliares.
É polo que a ordenación establecida trata de buscar o equilibrio entre as densidades de edificación
existentes e as novas, ca finalidade de establecer a densidade urbana adecuada, e que a súa vez se
axuste ós crecementos demográficos e habitacionais previstos.

3.3 Xustificación da consideración das variables de
sustentabilidade na selección de obxectivos
Variables de sustentabilidade

Obxectivos do PXOM e Xustificación

e criterio aplicado
Paisaxe

Obxectivo do PXOM: Preservar os valores naturais e culturais

(Criterio: Favorecer a integridade

Xustificación:

paisaxística)

-

Coherente coa defensa da paisaxe nas áreas de interese existentes no concello,
así mesmo coa conservación e uso do patrimonio cultural e a potenciación do
turismo rural.

-

Realizouse un estudo paisaxístico e ambiental, identificándose ás zonas de
fraxilidade paisaxística.

-

Tamén implica que as actuacións estructuráis se adaptarán á paisaxe existente.

Natureza

Obxectivo do PXOM: Preservar os valores naturais e culturais.

(Criterio: Preservar a integridade

-

Coherente coa defensa da paisaxe e das áreas de interese existentes no concello

funcional dos sistemas naturais;

(LIC) así como hábitats especiais. Esto implica a implementación de mecanismos

Xestionar a funcionalidade propia

para a conservación da conectividade ecolóxica do territorio (Permeabilidade

dos recursos naturais)

Ecolóxica).
-

O aproveitamento dos valores naturais pola potenciación do sector servicios
(turismo rural) como fonte de ingresos a integrar nunha sinerxia productiva e
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Variables de sustentabilidade

Obxectivos do PXOM e Xustificación

e criterio aplicado
conservacionista.
Patrimonio

Obxectivos do PXOM: Preservar os valores naturais e culturais

(Criterio: Preservar e valorar os

-

elementos patrimoniais)

A conservación e uso do patrimonio cultural, contemplase porque o plan identifica
e protexe tódolos edificios, econxuntos e elementos de interese histórico artístico,
arquitectónio e etnográficos.

Obxectivo do PXOM: Conservar e recuperar o patrimonio construído.
-

A identificación de elementos patrimoniais destacados (BIC), é coherente co
sinalado neste epígrafe do PXOM, que incluso fomenta a conservación das tramas
tradicionais existentes.

Sociedade

Obxectivo do PXOM: Potenciar o sistema actual de núcleos de poboación.

(Criterios: Teranse en conta as

-

Implica dirixir o desenvolvemento de forma equilibrada e armónica e racional,

previsións demográficas da área

optimizando a consecución dun nivel de dotacións adecuado ás necesidades e

de influencia; Contribuir a un

damandas da poboación.

equilibrio entre poboación e

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial

recursos así como a un contorno

-

Coherente coa mellora das comunicacións viarias entre os principais núcleos.

saludable).

-

A extensión, reforzo e ampliación de infraestructuras e servicios.

Obxectivo do PXOM: Cubrir o déficit de dotacións públicas
-

O procura dun contorno saludable implica a creación de novos especias
destiñados a dotacións públicas dado que o crecemento urbano non levou un
incremento paralelo de novos espacios públicos.

Obxectivo do PXOM: Equilibrar as densidades urbanas.
-

Na procura dun entorno saludable e as previsións de desenvolvemento social
futuras, está a procura do equilibrio entre as densidades de edificación existentes
e as novas, axustadas aos crecementos demográficos e habitacionais previstos.

Economía

Obxectivo do PXOM: Preservar os valores naturais e culturais

(Criterio: analizar as

-

oportunidades económicas do

A potenciación e coservación do patrimonio cultural e a potenciación do turismo
tural, son oportunidades para o aproveitamento económico sinérxico e feed-back.
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Variables de sustentabilidade

Obxectivos do PXOM e Xustificación

e criterio aplicado
concello).
Medio Urbano

Obxectivo do PXOM: Potenciar o actual sistema de núcleos de poboación

(Criterio: mellorar a calidade de

-

vida e habitabilidade)

Por acadar un nivel de dotacións axeitado ás necesidades e demandas da
poboación.

Obxectivo do PXOM: Equilibrar as densidades urbanas.
-

A procura do establecemento de densidades urbanas axeitadas como claves da
mellora da calidade de vida e habitabilidade.

Medio Rural

Obxectivo do PXOM: Potenciar o actual sistema de núcleos de poboación.

(Crierio: mellorar a calidade de

-

vida e habitabilidade)

Dirixir o desenvolvemento equiibrado e armónico, conservando as estructuras
tradicionais dos núcleos rurais.

Medio industrial

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial

(Contribuir á creación dunha

-

Coherente coa extensión, reforzo e ampliación de intraestructuras e servicios nas

contorna de traballo de calidade

áreas de novo desenvolvementos, establecendo as necesarias reservas de solo

e Optimizar a eficiencia das

para equipamento en función do crecemento futuro.

actividades económicas)
Mobilidade

Obxectivo do PXOM: Complementar a estructura territorial.

(Criterio: reducir as necesidades

-

Mellora das comunicacións viarias entre os principais núcleos de poboación.

de mobilidade e facilitar unha
mobilidade eficiente cara aos
principais destinos)
Enerxía

Obxectivo do PXOM: Potenciar o sistema actual de núcleos de poboación

(Criterio: promover o aforro no

-

consumo enerxético)

Dirixir o desenvolvemento armónico dos núcleos de poboación como alternativa
racional en canto a custos (consumo enerxético).

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial
-

As infraestructuras e servicios para áreas de novo desenvolvemento terán en
conta o crecemento futuro e os novos estándares de optimización no uso da
enerxía.
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Variables de sustentabilidade

Obxectivos do PXOM e Xustificación

e criterio aplicado
Atmósfera

Obxectivo do PXOM: Preservar os valores naturais

(Criterio: controlar as emisión

-

scontaminantes)

Ademáis das zonas LIC, a vexetación de frondosas autóctona compórtase como
un filtro verde atmosférico, productor de osíxeno e fonte de anións (antioxidantes).

Obxectivo do PXOM: Cubrir o déficit de dotacions públicas.
-

Por canto supón a reserva de espacios destiñados a zonas verdes.

Ciclo Hídrico

Obxectivo do PXOM: Preservar os valores naturais

(Criterios: Garantir o

-

Ademáis das zonas LIC, a vexetación de frondosas autóctona compórtase como

funcionamento do ciclo hídrico

un filtro verde que actúa promovendo a evapotranspiración e polo tanto intervindo

en todas as súas fases e

directamente no ciclo da auga.

procesos; garantir o

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial

abastecemento e sanemanto en

-

No que supón extender, feforzar ou ampliar as infraestructuras de servicios nas

función das demandas

áreas de novo desenvolvemento e nas existentes, o que directamente afecta á

estimadas e o aforro no

districución de saneamento e EDAR.

consumo de ditos recursos)
Ciclo de Materiais

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial.

(Criterio: Xestionar

-

axeitadamente o fluxo de

No que supon de extender, reforzar ou ampliar as infraestructuras de servicios nas
áreas de novo desenvolvemento, co que implica a xestión de RSU.

materiais e residuos).
Solo

Obxectivo do PXOM: Potenciar o sistema actual de núcleos de poboación.

(Criterio: Axustar os usos á

-

contorna e aos obxectivos

Coherente coa potenciación do actual sistema de núcleos de poboación,
conservando as zonas orixinarias des núcleos rurais de poboación.

propios deste planeamento;

Obxectivo do PXOM: Completar a estructura territorial.

fomentar estructuras densas,

-

A consideración da variable “movilidade” como fundamental é directriz na mellora

compactas e complexas;

das comunicacióins viarias entre os principais núcleos de poboación do concello,

Considerar a movilidade como

así como o establecemento das necesarias reservas de solo para equipamento.

variable fundamental; pular por
un desenvolvemento ordeado e
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Variables de sustentabilidade

Obxectivos do PXOM e Xustificación

e criterio aplicado
eficiente).
Edificacións

Obxectivo de PXOM: Equilibrar as densidades urbanas.

(Criterio: Axustar o parque

-

A ordenación establecida trata, en todo caso, de buscar o equilibro entre as

potencial de edificacións ao teito

densidades de edificación existentes e as novas, co fin de establecer unha

de planeamento e dinámica do

densidade urbana axeitada e coherente cos crecementos demográficos e

concello).

habitacionais previstos.

De forma gráfica, pode verse commo:
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4 Análise de alternativas
Cada un dos compoñentes do medio físico e socioeconómico poden ser potencialmente afectados de
forma distinta por unha misma acción ao longo do implementación do PXOM, ademáis, como se viu no
apartado anterior, para unha mesma acción do PXOM, aféctanse diferentes variables de
sustentabilidade o que posibilita a elaboración de cuatro grandes grupos de análise, suficientemente
significativos para o análise das diferentes alternativas do PXOM e a elaboración do informe ambiental.

Así, como os indicadores de “maior peso específico” para valoración de sostibilidade ambiental no
planeamento urbanistico pódense empregar os seguintes:
-

A permeabilidade ecolóxica.

-

O volume de crecemento deomográfico previsto.

-

Os recursos do chan: agrogandeiros; protección forestal; zonas inundábeis; protección
arqueolóxica; recarga de acuíferos; chan industrial.
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-

Coherencia cos municipios veciños: xestión de residuos do municipio (incluídos os inertes);
tratamento das augas residuais; incompatibilidade de usos; zonas verdes; contaminación
alumínica; consumos enerxéticos de auga.

Estos “indicadores” desglosados son a base do campo dimensional tipificados na “Matriz de Loepold”
que nos servirán de base para analizar e contrastar as diferentes alternativas propostas coas accións
derivadas do desenvolvemento do PXOM

4.1 Aternativas analizadas
A programación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o Concello de Vilariño de Conxo
contempla tres alternativas:

4.1.1 Alternativa que lle chamamos “alternativa 0”.
Esta opción –Alternativa Cero- significa “non desenvolver o PXOM de Vilariño de Conxo” e, polo tanto,
non implementar todalas medidas necesarias para levalo a termo; como consecuencia todas as
necesidades detectadas para a súa execución non se verán atendidas-subsanadas. Esta opcion tense
que analizar en función da situación actual, facendo énfasis nas claves ecolóxico/económicas. Para o
desenvolvemento e execución dun proxecto son claves as “razóns imperiosas de interese público”
fundamentadas, principalmente, en criterios de tipo social e económico, referidos a situacións onde os
plans e as actuacións derivadas son indispensables: saúde, prestacións sociais e infraestructuras.
Como as melloras económicas pasan pola posta en valor do patrimonio ecolóxico, natural e
arqueolóxico que corre o risco de estragarse sen unha correcta xestión, de ahí a necesidade do PXOM.
Sin dito plan faríase máis difícil unha recuperacion integral do conello e tamén da Comarca (Comarca
de Viana) á que pertence. En consecuencia o entorno socioeconómico e o contexto medioambiental,
debuxan un panorama que xustifica con urxencia unha actuación como a proposta no PXOM que
levaría implícita unha mellora económica no concello e na súa área de influencia. Neste sentido o
desenvolvemento do Plan estaría plenamente xustificado e a “Alternativa Cero” debería rexeitarse.
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4.1.2 Alternativa de “máximización da área de actuación”
Unha vez confirmada a necesidade da realización do PXOM para organizar un desenvovemento
armónico e potenciador dos valores existentes no concello de Vilariño, contemplouse unha alternativa
que implicaba a delimitación dos núcleos da maneira máis amplia posible, de xeito que a través de
plans especias se poidesen ter as dotacións locais e espacios libres dos que carecen todos eles. Deste
xeito obvteríase o doble de superficie de Solo de Núcleo Rural. Esta opción descartouse ante a
imposibilidade práctica de executar as cuantiosas obras de infraestructura que se precisaban
(saneamento e alcantarillado, abastecemento de auga, alumeado público, telefonía e audivisuales,
pavimentación de ruas, etc). Unha área de actuación tan grande iría acompañada de actuacións nos
accesos, o que nos levaría a modificar e ensanchar o trazado da estrada A Gudiña-Vilariño, e construir,
prévisiblemente, unha ponte que atravesase o río Camba. O custe medioambiental que esto suporía,
xunto coas incertidumbres sobre a eficacia desta medida, desaconsellan esta alternativa.

4.1.3 Alternativa “conservacionista” (Alternativa proposta)
Unha alternativa conservacionista (a desenvolvida neste PXOM) que contempla unha delimitación dos
nucleos máis acorde coas previsións futuras e usos tradicionais. Esta opción implica unha superficie de
núcleo rural moito mais axustada en extensión que a contemplada na opción 2, sen por iso descuidar
as posibilidades de desenvolvemento futuro, xa que se prevén 25.000 m2 de solo urbanizable para uso
industrial (parque empresarial), ao lado do solo urbano de Vilariño de Conso. Esta opción revelouse
como a máis realista por integrar as previsións de crecemento co desenvolvemento de infraestructuras
a un custe moito menor que o que implicaría unha actuación sobre unha superficie doble á do núcleo
rural existente.
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4.2 Análise das alternativas (matriz D.A.F.O. )
As medidas que se incúen no planeamento son de tipo preventivo, conxunturais, estratéxicas e
operativas que se materializan no Respeto á Clasificación do Solo, Respeto ao Solo Non Urbanizable.
As cuestións xerais serán recollidas segundo a lexislación vixente da LOUPMRG (o que inclue os
sistemas xerais de uso libre e equipamento comunitario así coma o ISA co plan de vixilancia).
Debilidades e Ameazas fronte a Fortalezas e Oportunidades (D.A.F.O.) para as distintas alternativas

DAFO para Alternativa 1. Esto é a chamada “alternativa 0”, que implica non levalo a termo
Debilidades

Fotalezas



Ausencia de directrices de desenvolvemento e

Ningunha, xa que teóricamente o aforro de recursos en

planificación.

infraestructuras e ordeación implica unha hipoteca no modelo de



Aceleración paulatina da degradación do medio rural.

desenvolvemento e suporía a medio-largo prazo, en caso de



Perda de recursos humans e económicos.

querer remediar a situación, un maior consumo de recursos



Abandono definitivo dos núcleos de poboación e de

económicos nunha situación dificilmente reversible e subsanable.

economía asociada.
Ameazas

Oportunidades



A meirande parte da superficie do Concello (perto dun

Ningunha, xa que os orzamentos están, xeralmente, xunguidos a

80%) pertence á Rede Natura 2000 (LIC – Lugares de

plans de desenvolvemento e, por definición, a carencia dun plan

Interés Comunitario), coas repercusións medioambientais

xeral de ordeación (que implica un inventario dos recursos

que esto supón. A carencia dun PXOM pon en risco este

naturais, paisaxísticos e antropolóxicos nun marco PXOM), é

valor ecolóxico así como as iniciativas de tipo económico

unha condición necesaria e prévia á captación de recursos

asociadas xa que os LIC, como tais, son unha

económicos.

oportunidade de futuro para o desenvolvemento sostible.

DAFO para Alternativa 2. Maximización da superficie dispoñible para acometer infraestructuras
Debilidades

Fotalezas





Cuantiosas obras de infraestructura en saneamento e
alcantarillado, abastecemento de auga, alumeado

Dispor dun plan de desenvolvemento aplicable á ordenación
do territorio e infraestructuras.

público, telefonía e audivisuales, pavimentación de ruas,



Protección medioambiental.

etc. Esto implica repercusións medioambientais de



Dispoñibilidade de fiscalización más rápida e efectiva sobre

carácter permantente.

aqueles aspectos do territorio que antes carecían da



Ensanchamento da autoestrada A Gudiña-Vilariño.

clasificación axeitada.



Construcción dunha ponte sobre o Río Camba.



Difícil amortización.



Maior risco medioambiental ligado á execución das
infraestructuras previstas
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Ameazas

Oportunidades







Endebedamento insostible que hipoteque as

Posibilidades de orzamentos de plans que conteplen a

posibilidades futuras de desenvolvemento.

fixación de poboación e rexeneración de entornos

Custe medioambiental insostible e abandono dos

socioeconómicos desfavorecidos.

proxectos e posibles repercusións paisaxísticas e
medioambientais se o entorno se degrada, co perigo
intrínseco ao desaproveitamento dos recursos naturais
do concello.


Infrautilización das áreas previstas e baixa rentabilidade
da inversión.

DAFO para Alternativa 3 (Conservacionista). Unha alternativa que contempla unha delimitación
dos nucleos máis acorde coas previsións futuras e usos tradicionais. Esto inclúe unha área de
25.000m2 ao lado do solo urban de Vilariño de Conso.
Debilidades

Fotalezas







Intrínsecas á delimitación de espacios (sinalización, vías

Dispor dun plan de desenvolvemento aplicable á ordenación

e desmonte), ainda que con carácter temporal.

do territorio e xestión de infraestructuras, o que implica o

Os novos usos, con carácter permanente (industrial) que

remate de asentamentos indiscriminados e sen control.

teñen que integrar medidas de compatibilidade estéticas



(paisaxe) e ambientáis.

Dimensionamento armónico ás necesidades actuais e
previsións futuras, seguindo os criterios de compatibilidade
ambiental nos principios de desenvolvemento sostible.



Dispoñibilidade de fiscalización más rápida e efectiva sobre
aqueles aspectos do territorio que antes carecían da
clasificación axeitada. Esto inclúe esta área de expansión
de 2,5 Ha para uso predominantemente empresarial.

Ameazas

Oportunidades





Orzamentos ligados a plans realistas de desenvolvemento.



Posta en valor dos recursos naturais e medioambientais.



Séntanse as bases-infraestructuras dun desenvolvemento

Endebedamento moderado.

económico futuro, de ser o caso, da man de plans que
impliquen a fixación de poboación e o desenvolvemento de
actividades empresarial (como pode ser o ecoturísmo ou o
aproveitamento dos productos agrobiolóxicos locais).

O PXOM proxectado refírese á Alternativa 3 (Conservacionista. Alternativa proposta), por
optimizar unha maior repercusión socioeconómica e medioambiental, dun xeito sostible e realista, tal e
como se ve nas táboas DAFO expostas, e unha afectación negativa (debilidades e amenazas)
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asumible. Nesta opción tamén se tiveron en conta as posibilidades futuras de desenvolvemento,
estratexas armonizadas coa conservación do medio natural e a súa valorización económica, de ahí que
se precise certa dotación de espacios/infraestructuras sen os cales estes obxectivos económico
ambientais, tan posibles como desexables, serían difíciles de acadar.

5 Identificación caracterización dos efectos sobre o medio
Por canto un PXOM implica, enténdese en xeral como unha actuación positiva (actividade propiciada)
por canto delimita, dun xeito mais claro, as áreas a conservar, promovendo e conservando aquelas
(compatibles coas de elevado valor ecolóxico e natural) que serán claves no desenvolvemento
económico (superficie de uso industrial, viais e comunicacións, superficies de uso agrogandeiro,
tratamento de verquidos) e social (areas de ocio e esparcemento/recreativas, novos asentamentos
urbanos, etc).
Por análisis DAFO (Debilidades Amenazas Fortalezas e Oportunidades) enténdese unha aproximación
cualitativa na que contrastamos o significado socioeconómico dunha actuación concreta a partir dos
seus feitos específicos, dun xeito similar á observación da “cara e a cruz” dunha acción concreta.
Valoración da idoneidade do PXOM mediante D.A.F.O.
Debilidades

Fortalezas

Zonas deprimidas a nivel demográfico:

Valor ecolóxico, medioambiental e paisaxístico (protexido por Ley).

envellecemento casi irreversible.

Areas forestais importantísimas na mitade oriental do concello (Piñeiros e

Difícil accesibilidade e comunicacións.

Carballos; Pinus pinaster, Quercus robur e Quercus pirenaica).

Escasez de recursos naturais de xestion

Valores faunísticos.

propia ( os mineiros están abandonados

Redes hídricas e humedais.

e os enerxeticos son grandes grupos

Dispor de zonas de elevado valor paisaxístico.

empresariais que non repercuten os

Valor ecolóxico importante LIC (Montes do Invernadoiro).

beneficios directamente no concello).

Valor patrimonial e arqueolóxico importante.
Valores etnográficos típicos de importancia recoñecida a nivel nacional e europeo:
entroido, gastronomía.

Amenazas

Oportunidades

Abandono de pequenos núcleos: esto

Potenciación da Galicia interior dentro de programas estructurais.

acentuará mais a perda de poboación e

Mellora da paisaxe autóctona por plans especiais.

polo tanto recursos humanos até dar

A nivel divulgativo e de axudas para iniciativas de tipo cultural, agrobioloxía,
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unha despoboación irreversible.

ecoturismo e centros escola-campamentos de observación da natureza está todo

Deterioro ambiental por mala xestión:

por facer e articular a partir de medidas económicas concretas e iniciativas

desaproveitamento de recursos (valores)

particularres..

naturais, urbanos, axudas europeas, etc.

Inminente posta en marcha de políticas necesarias destinadas a paliar o
desenvolvemento tan asimétrico entre a Galicia Interior e Costeira.

5.1 Programas relacionados coa implementación da actuación
Para o desenvolvemento do PXOM de Vilariño de Conso é necesario:
-

Planificación: o conxunto de accións de tipo legal, técnico (arquitectura e enxeñería),
xurídico, xestión, política

e administración que permitirían iniciar as obras para

acondicionamento do terreo.
-

Construcción: tarefas protocolizadas para execución do indicado no plan parcial de acordo
á lexislación vixente.

-

Funcionamento e acorde ao desenvolvemento.

-

Novos PXOM (nun futuro hipotético), debería desenvolverse de xeito coherente e
armónico, con menores custos enerxéticos, ambientais e económicos, sin que houbese
compromiso da zona a nivel medioambiental.

Aquí traducíronse as accións do Plan Parcial en accións ambientais, empregando unha rede de
interacción, para identificar efectos indirectos. O que saia de aquí irá á matriz de Leopold3 que
integrará tódalas fases do proxecto que teñen repercusión medioambiental4, é dicir construcción,
funcionamento e abandono.

3

Matriz de análise bidimensional (diagrama cartesiano) onde se asignan valores a unha acción do proxecto e a súa

repercusión medioambiental.
4

Quedaría excluída a fase de planificación.
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Na rede de interacción (causas e consecuencias) detéctanse as accións directamente derivadas do
planeamento e que teñen repercusión medioambiental. Estamos a falar na fase de construcción xa
que na fase de planeamento non hay ningunha acción de significación ambiental directa.
A primeira consecuencia do plan con impacto ambiental é a expropiación, condición previa para o
desenvolvemento das accións sinaladas, xerais a calquera tipo de actuación urbanística de media ou
gran magnitude. En viñeta de bordes redondeados figuran as accións do plan e con ángulo as accións
con efectos ambientais. As frechas sinalan interacción (causa – consecuencia).
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As fases de “Construcción”, “Funcionamento” e “Novo PXOM”, serían as mesmas para as alternativas
“1 de maximización da área de actuación” e para a “2 Conservacionista”.

43

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

5.2 Análise aplicando a Matriz de Leopold
As matrices empregadas5 son listas de control bidimensionais nas que nunha
dimensión se introducen estes indicadores de sostibilidade (filas) e noutra dimensión
introdúcense as accións do Plan (columnas).
Así, a Matriz de Leopold é unha técnica de análise e ordenamento cartesiano que
confronta accións dun plan coa sua repercusión ambiental, obténdose dous valores,
para cada punto de interacción, un sobre a magnitude (positiva ou negativa) e outro
sobre a súa importancia.

.
MAGNITUDE

Valor6 (-)

Indicación sobre a viabilidade das actuacións

<5

Son compatibles con medidas correctoras triviais.

5-6

Son compatibles tras a aplicación de medidas sinxelas e de fácil aplicación.

7-8

Son compatibles trala aplicación de medidas correctoras imprescindibles e
complexas.

9-10

As actuacións serían incompatibles. Cecais con 9 se podería executar o plan
aplicando severas medidas correctoras e considerando dito plan como un ben
social imprescindible, é dicir, fundamentais para o desenvolvemento económico
da zona.

MAGNITUDE
Valor7 (+)

Indicación sobre a viabilidade das actuacións

<5

Beneficio insignificante ou inapreciable.

5

O modelo é: Madrid MOPU 1988 (Ministerio do Interior. Servicio Xeolóxico de EE.UU- L.B. Leopold e outros). Usarase

adaptada aos requirimentos do modelo da Xunta de AAE e á realidade da zona obxecto de estudo, así non procede incluir
como elementos de impacto nin especies acuáticas nin endemismos.
6

O signo (+/-) indica beneficio ou perxuicio.

7

O signo (+/-) indica beneficio ou perxuicio.
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MAGNITUDE
5-6

Beneficio moderado a suficiente.

7-8

Beneficio moi apreciable e importante.

9-10

Fundamental a imprescindible.

Respecto á esquina inferior dereita de cada unha das casillas da táboa.
IMPORTANCIA
Indicación sobre a viabilidade das actuacións
1-2

Efectos moi localizados en determinados puntos.

3-4

Afectan a toda a zona do plan.

5-6

Afectan a toda a zona do plan e ás inmediacións (zonas adxacentes próximas).

7-8

Afectan a todo o municipio.

9-10

Os efectos son globais e afectan a toda a provincia ou mais alá.

5.2.1 Cuantificación das accións do PXOM a partir da análise bidimensional
Como elementos significativos para a análise, directa ou indirectamente analizados no inventario
ambiental e implícitos na guía da Consellería de Medio Ambiente de Desenvolvemento Sostible para
Avaliación Ambiental Estratéxica recolleranse:
(Nota )8
As características físico-químicas
Medio Terrestre:

Auga

Procesos

O solo; erosión

Calidade da auga e ciclo hídrico

Atmosfera e ciclo de materiais

8

Elementos e características ambientais (dende o xeneral ate a subdivisión elemental a valorar seguindo as directrices

recolidas no documento de referencia para Avaliación Ambiental Estratéxica (Xunta Galicia).
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Condicións biolóxicas
Flora

Fauna

Árbores, arbustos, estrato herbáceo

Aves, especies terrestres, especies acuáticas, especies en
perigo.

Factores antrópicos
Usos do territorio

Estéticos e de interese

Servicos e infraestructuras

Social, económico e cultural

Paisaxe (vistas);

Rede de transporte e

Densidade de poboación;

Conservación da natureza;

servicios

económico; enerxía;

human
Agricultura e pastos; zona
residencial; medio industrial

Patrimonio

emprego.

5.2.2 Alternativa “0”
Non se somete a análise bidimensional, xa que o único que se ten que considerar é a persistencia dos
problemas intrínsecos a carencia de un plan de ordenamento. Un PXOM ten, maiorment, un carácter
positivo, nas súas consecuencias.

5.2.3 Alternativa “1”. Maximización da área de actuación

5.2.3.1 Fase de Construcción
Os ítems que se poden obter do análise do punto 6.1 (Implementación da actuación) son:
1. Modificación do réxime
a. Expropiacións
b. Talas e desbroces
c. Desvío de cursos
2. Completar a estrucctura territorial / Dotacións / Cambios de usos no solo
a. Urbanización (de acordo a criterios fixados no PXOM).
b. Estructuras viarias e barreiras
c. Desmontes e recheos
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d. Ruídos.
e. Líñas de transmisión
f.

Emisións

g. Voaduras e perforacións
h. Pavimentacións e recubrementos

Clave-Lenda
Sen color
Non
Negativo pouco Negativo moi
significativo.
significativo.
significativo
Intervalo 5-6
Intervalo 7-8
(positivo ou
negativo).
Valor absoluto
menor de 5

Positivo pouco Positivo moi
significativo.
significativo.
Intervalo 5-6
Intervalo 7-8

Valor positivo
de gran
magnitude e
referencia.
Maior de 8

Sinala os
valores
negativos
extremos

Sinala os
valores
positivos
extremos
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5.2.3.2 Fase de funcionamento
Os ítems que se poden obter do análise do punto 6.1 (Implementación da actuación) son:
1) Novos usos do solo
a) Urbanizacións
b) Barreiras
c) Pavimentacións e recubrimentos
2) Movilidade
a) Estructuras viarias
b) Emisións de po e gases
3) Dotacións e saneamento
a) Liñas de transmisión
b) Consumo de materias primas e enerxía
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Clave-Lenda
Sen color
Non
Negativo pouco Negativo moi
significativo.
significativo
significativo.
Intervalo 5-6
(positivo ou
Intervalo 7-8
negativo).
Valor absoluto
menor de 5

Positivo pouco Positivo moi
significativo.
significativo.
Intervalo 5-6
Intervalo 7-8

Valor positivo
de gran
magnitude e
referencia.
Maior de 8

Sinala os
valores
negativos
extremos

Sinala os
valores
positivos
extremos
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5.2.4 Alternativa 2. Conservacionista

5.2.4.1 Fase de Construcción
Os ítems que se poden obter do análise do punto 6.1 (Implementación da actuación) son:
3. Modificación do réxime
a. Expropiacións
b. Talas e desbroces
c. Desvío de cursos
4. Completar a estrucctura territorial / Dotacións / Cambios de usos no solo
a. Urbanización (de acordo a criterios fixados no PXOM).
b. Estructuras viarias e barreiras
c. Desmontes e recheos
d. Ruídos.
e. Líñas de transmisión
f.

Emisións

g. Voaduras e perforacións
h. Pavimentacións e recubrementos

50

INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – PXOM DE Vilariño de conso (ourense)

Clave-Lenda
Sen color
Non
Negativo pouco Negativo moi
significativo.
significativo
significativo.
Intervalo 5-6
(positivo ou
Intervalo 7-8
negativo).
Valor absoluto
menor de 5

Positivo pouco Positivo moi
significativo.
significativo.
Intervalo 5-6
Intervalo 7-8

Valor positivo
de gran
magnitude e
referencia.
Maior de 8

Sinala os
valores
negativos
extremos

Sinala os
valores
positivos
extremos

5.2.4.2 Fase de funcionamento
Os ítems que se poden obter do análise do punto 6.1 (Implementación da actuación) son:
4) Novos usos do solo
a) Urbanizacións
b) Barreiras
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c) Pavimentacións e recubrimentos
5) Movilidade
a) Estructuras viarias
b) Emisións de po e gases
6) Dotacións e saneamento
a) Liñas de transmisión
b) Consumo de materias primas e enerxía
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Clave-Lenda
Sen color
Non
Negativo pouco Negativo moi
significativo.
significativo
significativo.
Intervalo 5-6
(positivo ou
Intervalo 7-8
negativo).
Valor absoluto
menor de 5

Positivo pouco Positivo moi
significativo.
significativo.
Intervalo 5-6
Intervalo 7-8

Valor positivo
de gran
magnitude e
referencia.
Maior de 8

Sinala os
valores
negativos
extremos

Sinala os
valores
positivos
extremos

5.2.5 Interpretación dos datos obtidos
Como se viu elaborouse unha matriz de análise para cada unha das fases da primeira alternativa (a
que contempla a maximización da área afectada). Na matriz de Leopold empregada para a valoración
do impacto ambiental (adaptada PXOM Vilariño de Conso) sinaláronse en cor vermello os valores
menores de 0, para indicar un impacto negativo. Os valores absolutos menores de 5 non se
sombrearon, por non ser significativos9. Para unha mellor visualización empregáronse os seguintes
patróns de cores: en cor laranxa os impactos negativos moderados, con valores de 5 a 6; en cor
vermella os valores comprendidos entre 7 e 8 (estes valores extremos resáltanse mediante un círculo
amarelo). Os impactos positivos sinaláronse en cor verde con unha gradación que vai dende o mais
claro (valores 5-6) para as repercusións moderadas aos mais oscuros (7-8 e maior de 8
respectivamente), ademáis sinaláronse estes valores positivos mediante un cadradiño.
Valoración comparativa das alternativas 1 e 2 do PXOM
Fase de construcción
1.

Efectos sobre o solo (parámetros físico-químicos): en xeral teñen unha magnitude significativa media a alta por
ser zonas de especial relevancia ecolóxica. Sen embargo a área afectada, dado que se procuran conservar os
núcleos existentes / e equilibrar densidades poboacionais, non afectaría a todo o concello. Neste senso hai que
diferenciar os efectos negativos que se producirían de aplicar a alternativa 1 de maximizar a área de actuación,
respecto á alternativa máis conservacionista.

2.

Erosión: os efectos erosivos son casi inevitables ou intrínsecos á perda de cuberta vexetal e tamén de corrección
máis laboriosa pero relativamente sinxela (aplicación de sementes, redes, inmobilizacións en taludes, etc...),

9

Ver indicacións de magnitude e importancia.
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Fase de construcción
medidas de demostrada eficacia durante a execución das talas e desbroces, urbanización, instalación de
estructuras viarias e barreiras, liñas eléctricas e de servicios, voaduras e perforacións así como pavimentacións.
De tólolos xeitos, somentes nas actividades de urbanización, pavimentación e recubremento os efectos serían
significativos, pero sempre solventables, e a magnitude de afectación tamén sería muy diferente no caso da
alternativa 1 á 2.
3.

Auga: os efectos mais importantes serían sobre o ciclo hídrico, con unha importancia menor pero de unha
importancia relativamente pequena por ter un ámbito reducido ou puntuais; as accións de maior impacto daríanse
por pavimentación e recubremento. Non se ten previsto cambiar cursos de auga.

4.

Atmósfera: os efectos sobre a atmosfera non van a ser importantes, dado que a escasa industrializacióin da zona,
ou a posiblemente prevista, non ten repercusión medioambiental / atmosférica.

5.

Flora: os efectos negativos son os derivados da adaptación do sustrato para a urbanización, readecuación de
núcleos, conduccións, liñas de transmisión, etc..., se ben esto non afectaría a totalidade da área prevista dado que
sempre se tratará de armonizar e equilibrar os núcleos existentes. A calidade medioambiental é elevada, por eso
a alternativa conservacionista que implica a conservación e armonización dos núcleos existentes sería a idónea.

6.

Fauna: a importancia da proximidade á zona LIC, faría insostible a elección da alternativa que maximiza a área de
actuación.

7.

Usos do territorio: un PXOM, en sí mesmo, dado que cataloga e ordea os usos actuais do territorio, tería un efecto
positivo, sobre todo, e tal como se viu nas táboas de Leopold, na elección da segunda alternativa, que implica
unha maior sostibilidade ambiental. Para usos industriais e residencias o impacto sería positivo de intensidade
moderada a media.

8.

En canto á conservación da natureza e paisaxe: o uso salvaxe e antropizado en relación aos usos primarios,
provocaría un impacto negativo xa que os valores propios do ecosistema estarían máis en consonancia con estes
usos tradicionais, se ben a actividade que xeraría un maior impacto sería a presencia das instalacións e
infraestructuras. A importancia sería menor pola súa temporalidade e porque no PXOM, tanto a catalogación de
bens naturais, arqueolóxicos e armonización dos núcleos existentes, conservando criterios ambientais (segunda
opción), é claramente positiva.

9.

Redes de transporte (movilidade) e servicios: como consecuencia directa do desenvolvemento de infraestructuras
e comunicaicións que garantan unha mellora da calidade de vida e movilidade dos núcleos existentes, estaríase
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Fase de construcción
ante un impacto moi positivo directamente no medio rural, tanto na interconexión dos demais núcleos do concello
como coa capital da provincia. A importancia desta magnitude é grande por afectar a todo o concello.
10. Ámbito socioeconómico: as obras precisas como infraestructura e acondicionamento nesta fase, xa teñen un
impacto socioeconómico positivo, con valores máximos derivados da urbanización e ubicación de estructuras
viarias e servicios. A importancia desta magnitude fai que o seu efecto chegue aos concellos veciños.

Fase de funcionamento

1.

Efectos sobre o solo (parámetros físico-químicos): en xeral teñen unha magnitude pequena e só nas posible
emisión de efluentes de novas depuradoras das posibles instalacións industriais –de habelas- . Este pode
superar a área afectada polo plan y é aquí onde habería que tomar medidas especiais de control, tanto na
reestructuración de núcleos poboacionais como nas novas delimitacións industriais do territorio.

2.

Erosión: os efectos serían debidos aos cambios nos trazados e interconexións para mellora da movilidade entre
os núcleos reordenados.

3.

Auga: non, se prevén efectos importantes na auga nin no ciclo hídrico xa que non se ten previsto o cambio de
ningún cauce.

4.

Atmosfera: non se prevé que se poidan xerar elevados impactos significativos (so no caso de grandes
explanacións e actividade industrial intensa).

5.

Flora: os efectos negativos nesta fase serían menores. A maior afectación deuse na fase de construcción.

6.

Fauna: o maior impacto daríase nas fases de construcción, nunha fase de funcionamento que implique unha
mellor armonizaicón de núcleos de poboación e mobilidade, non habería impactros significativos. A superficie
afectada (e polo tanto importancia) sería menor porque só abrangue os núcleos urbanos do concello.

7.

Usos do territorio: o impacto na zona sería positivo por efecto da ordenación de territorio e usos, ademáis do que
supón en canto a posta en valor do territorio e a o desenvolvemento de industria de servicios en canto ao sector
do turismo rural.

8.

En canto á conservación da natureza e paisaxe: os efectos so serían significativos como consecuencia do
incremento do tráfico, de producirse. En canto á paisaxe, os impactos considéranse positivos polo cese de
asentamentos indiscriminados e á valorización da zona LIC próxima.
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Fase de funcionamento
9.

Redes de transporte (mobilidade) e servicios: como soporte á nova movilidade potenciaranse as infraestructuras
viarias, servicios de mantemento, liñas eléctricas, fluídos enerxéticos e telecomunicacións con medidas de
integración na paisaxe.

10. Ámbito socioeconómico: A magnitude do impacto neste ámbito é claramente positiva (traballo, crecemento
económico e posible incremento da densidade de poboación), podendo converterse nunha área de crecemento
demográfico. A importancia desta magnitude abrangue a todo o concello, podendo chegar o seu efecto aos
concellos veciños.

6 Conclusións
En xeral pódese afirmar que o PXOM de Vilariño de Conso sería claramente positivo no que afecta á
segunda opción (conservacionista), por canto o carácter de ordenamento, catalogación e
sustentabilidade implica, ademáis da particularidade de ter no concello un 80% de espacio sensible por
valor natural especial (LIC Invernadoiro), a ratio entre necesidade de desenvolvemento, baixo risco
ambiental e efectos socioeconomicos positivos (aseguar a sinerxia entre conservacion
medioaambiental e servicios), aconsellan fortemente a súa posta en marcha.

6.1 Medidas previstas para reducir o impacto
As accións determinantes para o establecemento do programa de vixilancia e control detéctanse a
partir das análises cualitativas e cuantitativas realizadas (DAFO e M.Leopold) quedando claro que os
posibles riscos sempre van xunguidos ás accións implícitas nos procesos asociados ás actividades de
construcción (voaduras, perforacións, talas, etc...): reducción do ruído (pantallas, plantacións de
arbores, etc...), po (humedecemento de terreo en zonas urbanas, etc...), alteracións estructurais do
chan e posibles repercusións sobre a paisaxe (pantallas vexetais, sinalizacións compatibles con
elementos naturais, etc...), medidas que, seguindo os estándares contrastados de calidade e principios
de seguridade e hixiene laboral e prevención de riscos laborais, xa están debidamente protocolizadas
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en arquitectura e enxeñería e son contemplados no deseño do propio Plan. Esto tense que acompañar
dos instrumentos fiscais axeitados para garantir que, naqueles puntos sensibles detectados, se garden
as medidas de supervisión, control e protección recollidas por lei. Sería intereseante que, na medida
do posible, sempre se respetasen os enclaves de vexetación autóctona nos enclaves de frondosas
(carballos, fresnos, bidueiros) ou, de ser o caso, nas instalcións de depuración e novas dotacións, que
se empreguen ditas especies para reforestación, preservando así, como medida de protección, os
ecosistemas naturais e a paisaxe.

6.1.1 Medidas correctoras durante a fase de construcción
Accións

derivadas

de

Medidas correctoas propostas (tamén equivalentes según protocolos e normativa

actuacións

específica dos axentes que participan no seu desenvolvemento)

Incremento do tráfico en

-

Instalación de pantallas protectoras contra o ruído.

zonas sensibles

-

Baixar a velocidade máxima permitida.

-

Co fin de non afectar a mais terreo do previsto durante o desenvolvemento das obras,

Durante

as

obras10

de

acondicionamento do terreo

realizar unha delimitación concreta da área de afección máxima, quedando
debidamente representada na cartografía que acompañe ao proxecto a de fácil
comprobación por calquer interesado.
-

Regar as superficies expostas para disminuir a emisión de partículas en suspensión,
sobre todo en días calurosos e con vento.

-

Cubrir os remolques dos camións que levan terra e escombros.

-

Regar os accesos as zonas de traballo para evitar o levantamento de po polo tránsito
de vehículos.

-

Estabilizar químicamente as vías de acceso (formigón e pavimentación).

-

Manter a maquinaria en condicións óptimas para evitar a emisión de fumes e ruídos.

-

Evitar acumulacións de residuos, escombros, restos de materiais de obra (cascotes,
restos de formigón, ... ) que deberían ser retirados a vertedoiros autorizados. Outros

10

Estas medidas son importantes xa que no medio rural, polo avanzada idade da xente que permanece nas aldeas, podería

aumentala incidencia de problemas respiratorios.
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Accións

derivadas

actuacións

de

Medidas correctoas propostas (tamén equivalentes según protocolos e normativa
específica dos axentes que participan no seu desenvolvemento)
residuos como chatarras, baterías usadas, emvases e embalaxes de refugallo,
deberán ser entregados a xestores autorizados.
-

Deseñar estratexas para evitar, na medida do posible, a contaminación acústica
(pantallas acústicas vexetais, árbores, etc).

-

Reutilizar, na medida do posible, os meteriais procedentes de explanacións e recheos.

-

Sinalizar e valar a zona de traballo para impedir o acceso de persoas e animais.

-

A maquinaria deberá cumplir o establecido no Real Decreto 212/2002 que regula as
emisións sonoras.

-

O mantemento e limpeza da maquinaria que comporte xeración de residuos perigosos
realizarase en instalacións adecuadas situadas na propia explotación e a xestión dos
residuos realizarase a través de xestores autorizados.

Solo e Hidroloxía

-

Retirar e almacenar a capa de solo que se vaia a ocupar; reutilizar a capa superior do
chan para labores de revexetación e restauración do chan.

-

Minimizar a escorrentía mediante a implantación de vexetación axeitada.

-

Os sistemas de regadío urbano de parques e xardíns deben ser axeitados ao seu fin,
optimizando o emprego de fertilizantes e abonos.

-

Retirar periodicamente a terra e po acumulado en vías e estradas e limitar a
velocidade nestas zonas.

-

Os terreos colindantes e que poidan ser afectados pola erosión serán sementados
cunha mestura de plantas herbáceas colonizadoras e de rápido crecemento.
Preferentemente autóctonas.

Depuradoras

-

Aplicar sistemas de desodorización nas plantas de depuración previstas e, si é
posible, reciclar parte dos efluentes tratados para as zonas de axardinamento
previstas no plan.

-

Evitar, na medida do posible, a construcción de fosas sépticas.

-

Instalar puntos de toma de mostras na dirección do vertido da depuradora, para
analizar as augas superficiais e subterráneas.

Valores bióticos

-

Manter as áreas mellor conservadas como zonas de protección (xa se reservará no
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Accións

derivadas

de

actuacións

Medidas correctoas propostas (tamén equivalentes según protocolos e normativa
específica dos axentes que participan no seu desenvolvemento)
proxecto, na zona norte, unha zona verde respetando, na medida do posible, as
especies arbóreas alí existentes: frondosas).

Paisaxe

-

Nas zonas de axardinado, ocio e lecer empregarase a vexetación existente na zona.

-

Deseñar os elementos de ocio, lecer, pantallas acústicas e de camuflaxe vexetais,
etc... acordes a tipoloxía da zona.

-

As construccións e urbanizacións industriais, deberían ter, na medida do posible, unha
integración cromática e tipolóxica cos elementos culturais típicos da zona.

-

Imitar a distribución natural da vexetación do entorno.

6.1.2 Medidas correctoras durante a fase de explotación ou funcionamento
Accións

derivadas

de

Medidas correctoas propostas (tamén equivalentes según protocolos e normativa

actuacións

específica dos axentes que participan no seu desenvolvemento)

Solo e edificacións

-

Axustar os usos á contorna e aos obxectivos propios deste planeamento; fomentar
estructuras densas, compactas e complexas.

-

Axustar o parque potencial de edificacións ao teito de planeamento e dinámica do
concello

Lugares de emisión
Hidroloxía

superficial

subterránea

e

-

Controlar as emisións e axustalas á normativa legal vixente en cada caso.

-

Controlar os vertidos á depuradora mediante análises de inmisión.

-

Controlar os efluentes da depuradora e a inmisión augas abaixo do vertido e as
infiltracións a augas subterráneas.

Flora, fauna e paisaxe

-

Adecuar o emprego de abonos e fertilizantes.

-

Respectar a vexetación autóctona, empregando especies da zona nos parques,
xardíns e árbores das rúas.

-

Integración ambiental do proxecto, respectando as normas de edificación establecidas
no Plan.

Atmósfera e auga

-

Control do ruído (punto anterior)

-

Evitar industrias con elevados niveis de emisión de contaminantes e instalar sistemas
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Accións

derivadas

actuacións

de

Medidas correctoas propostas (tamén equivalentes según protocolos e normativa
específica dos axentes que participan no seu desenvolvemento)
de filtración, depuración e control de emisión se vertidos.
-

Aplicar medidas de aforro do consumo de auga. Reutilizar a auga para regar as zonas
verdes.

Enerxía

-

Promover o emprego e aproveitamento das enerxías renovables: paneis solares e
medidas de aforro enerxético.

-

Aplicar medidas de aforro enerxético: sistemas automáticos de control, illamento
térmico, etc.

Residuos

-

Recollida selectiva.

-

Xestión de residuos industriais mediante xestores autorizados.

6.1.3 Medidas compensatorias
Cando as accións para o desenvolvemento do proxecto teñen carácter irreversible, pódense plantexar,
sempre que sexa posible (presupostos económicos suficientes e recursos humanos cualificados), as
seguintes medidas compensatorias tendentes a restaurar os valores naturais afectados
irreversiblemente.
No caso do PXOM, polo marcado carácter de impacto positivo polo que supón de ordenación do
territorio, estas medidas terían un marcado carácter socioecoómico no que afecta á repercusión social
de cambios de uso do territorio, expropiacións e concentracións, que deberían ser apoiadas por
campañas de sensibilización, concienciación e compensación.
De tódolos xeitos, por canto no fomento de núcleos densos e mellora de dotacións se poderían
producir pequenas explanacións, recheos e desmontes, pensamos que habería que implementar os
mecanismos necesarios para que se teñan en conta as medias que se espoñen a continuación.
Impacto inicial

Medida correctora

Impacto residual

Destrucción de exemplares de árbores

Transplante dos exemplares afectados

Parte dos exemplares se secarán.
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de especies autóctonas

polas obras

Consumo de auga para rego

Emprego de augas acondicionadas

Riscos sanitarios11, se salinización e

procedentes de EDAR e outras plantas

de contaminación de chan.

de tratamento

Interpretación:
As medidas correctoras e compensatorias sinaladas anteriormente non supoñen un custo adicional xa
que consisten fundamentalmente en ter en consideración certos aspectos ambientais á hora de
executar o Plan.

7 Plan de vixilancia
As variables, indicadores e criterios de medición empregados para o seguimento e control no Plan de
Vixilancia, veñen recollidos no Documento de Referencia do PXOM de Vilariño de Conso.

FACTORES

ASPECTOS A CONTROLAR

Solo

-

Comprobar que a porcentaxe de solo ocupado en función dos diferentes usos asignados de
acordo co articulado do propio Plan.

-

Verificar que durante os procesos de construcción os accesos están valados, sinalizados e non
hai terra espallada polas estradas.

Auga

-

Comprobar que a evolución da vexetación protectora contra a erosión é adecuada.

-

Controlar a calidade da auga das depuradoras e da inmisión augas abaixo e infiltración ás
augas subterráneas.

-

Comprobar que se instalan sistemas de aforro de auga e se regan as zonas verdes con auga
reciclada.

Atmosfera

-

Controlar a calidade do aire en canto a partículas en suspensión e emisión/inmisión de CO2 e
SO2 fundamentalmente.

Flora e fauna

-

Comprobar que os niveis sonoros se axustan aos criterios normativos.

-

Comprobar que se respectan as proporción de zonas verdes e de conservación da masas
forestais autóctonas.

11

Minimizables e controlables.
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FACTORES

ASPECTOS A CONTROLAR
-

Comprobar a presencia de valados que impedan o acceso durante a fase de construcción a
persoas e animais, delimitanto igualmente as zonas protexidas LIC.

-

Vixiar que se manteña a presencia de arborado autóctono, de xeito que permita o asentamentos
de fauna, especialmente aves.

Paisaxe

e

-

patrimonio

Controlar que non se comentan infraccións respecto dos criterios de admisión establecidos polo
propio Plan, así como da correcta sinalización das zonas LIC así como do patrimonio
arqueolóxico catalogado.

-

Verificar a presencia de pantallas visuais (vexetais fundamentalmente) en lugares sensibles.

-

Controlar o descubrimento de xacementos arqueolóxicos durante as fase acondicionamento de
dotacións, liñas de transmisión, explanacións, etc... co fin de notificar a súa presencia.

Servicios

e

-

infraestructuras

Observar a posible presencia de materiais, residuos e escombros espallados polo terreo.
Deberán ser retirados ao rematar as obras.

-

Comprobar que ningunha infraestructuras provoca un efecto barreira, aplicando as medidas
correspondentes para evitalo.

-

Verificar que se tomaron medidas para sinalizar os limites de velocidades e control de tráfico en
todo o concello.

-

Verificar que as infraestructuras que vain soterradas, de ser o caso, que non presentan
deficiencias de construcción que impidan o correcto funcionamento e mantemento.

Socioeconómico e

-

cultural

Analizar comparativamente a evolución do padrón municipal para comprobar que o Plan cumpre
os obxectivos de asentamento da poboación.

-

Analizar comparativamente a evolución dos niveis de ocupación laboral e renda para comprobar
que se cumpren os obxectivos económicos.

Enerxía

-

Verificar o número de postos de traballo xerados no conxunto das instalacións.

-

Levar un control do número de empresas que aplican sistemas de aforro enerxético, verificando
que se cumpre a normativa ao respecto.

-

Controlar cantas empresas instalan sistemas de coxeneración e utilización de enerxías
renovables (proporción de instalacións que as utilizan).

Residuos

-

Comprobar que as empresas que xeran residuos específicos contan cun xestor autorizado que
se encarga da xestión dos mesmos.

-

Observar a presencia de residuos espallados e que a cantidade de papeleira e contedores de
residuos para a recollida selectiva é adecuada e está ben distribuída no espacio.
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8 Análise da coherencia
8.1 Alternativa Conservacionista e obxectivos establecidos
Unha alternativa que contempla unha delimitación dos nucleos máis acorde coas previsións futuras e
usos tradicionais. Esto inclúe unha área de 25.000m2 ao lado do solo urban de Vilariño de Conso.
Alternativa proposta

Obxectivos do PXOM

Esta opción implica unha superficie de núcleo rural moito axustada en



extensión.

Potenciar o actual sistema de núcleos de
poboación.

Non se descuidan as posibilidades de desenvolvemento futuro, xa que



Completar a estructura territorial.

se prevén 25.000 m2 de solo urbanizable para uso industrial (parque



Preservar os valores naturais e culturais.

empresarial), ao lado do solo urbano de Vilariño de Conso



Cubrir o déficit de dotacións públicas.

Esta opción revelouse como a máis realista por integrar as previsións de



Conservar e recuperar o patrimonio
construído.

crecemento co desenvolvemento de infraestructuras a un custe moito
menor que o que implicaría unha actuación sobre unha superficie doble



Equilibrar as densidades urbanas.

á do núcleo rural existente

8.2 Obxectivos do PXOM e elementos estratéxicos
Obxectivos do PXOM

Elementos estratéxicos do territorio



Potenciar o actual sistema de núcleos de poboación.



Territorio / Solo (Usos)



Completar a estructura territorial.



Sistema Xeral Viario – Comunicacións



Preservar os valores naturais e culturais.



Sistema xeral de espacios libres e zonas públicas



Cubrir o déficit de dotacións públicas.



Sistema xeral de equipamento comunitario público



Conservar e recuperar o patrimonio construído.



Sistema xeral de infraestructuras e servicios



Equilibrar as densidades urbanas.

Ditos obxectivos para análise ambiental:
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Elementos estratéxicos do territorio

Grupos ambientais de análise

Territorio / Solo (Usos)



A permeabilidade ecolóxica



O volume de crecemento deomográfico previsto



Os recursos do chan: agrogandeiros; protección forestal; zonas
inundábeis; protección arqueolóxica; recarga de acuíferos; chan
industrial.



Coherencia cos municipios veciños: xestión de residuos do municipio
(incluídos os inertes); tratamento das augas residuais; incompatibilidade
de usos; zonas verdes; contaminación alumínica; consumos enerxéticos
de auga.

Sistema Xeral Viario – Comunicacións



A permeabilidade ecolóxica



volume de crecemento deomográfico previsto



Coherencia cos municipios veciños: xestión de residuos do municipio
(incluídos os inertes); tratamento das augas residuais; incompatibilidade
de usos; zonas verdes; contaminación alumínica; consumos enerxéticos
de auga.

Sistema xeral de espacios libres e zonas



O volume de crecemento deomográfico previsto

públicas



A permeabilidade ecolóxica

Sistema xeral de equipamento comunitario



O volume de crecemento deomográfico previsto.

público



Coherencia cos municipios veciños: xestión de residuos do municipio
(incluídos os inertes); tratamento das augas residuais; incompatibilidade
de usos; zonas verdes; contaminación alumínica; consumos enerxéticos
de auga.

Sistema

xeral

de

infraestructuras

e



servicios

Coherencia cos municipios veciños: xestión de residuos do municipio
(incluídos os inertes); tratamento das augas residuais; incompatibilidade
de usos; zonas verdes; contaminación alumínica; consumos enerxéticos
de auga.



Os recursos do chan: agrogandeiros; protección forestal; zonas
inundábeis; protección arqueolóxica; recarga de acuíferos; chan
industrial.
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9 Resumo non técnico
O ISA, como parte integrante da documentación do PXOM, tal e como se establece na lei (9/2006, do
28 de abril), debe cumprir a condición de ser accesible e intelixible ao público e ás administracións
públicas. O ISA, debe ser sucinto, razoado e expresivo, así como riguroso na súa obxectividade e
claridade. Seguindo o documento de referencia12 proposto pola Consellería de Medio Ambiental da
Xunta de Galicia.
O Concello de Vilariño de Conso atópase no surleste da Provincia de Ourense, no derrame oriental das
serras de Manzaneda e Queixa e dos Montes do Invernadeiro, a súa altitude media ronda os mil
metros, con numerosas cotas superiores aos mil cincocentos.
As coordenadas xeográficas son: 42º 4' 20" e 42º 12' 50" de latitude norde é de 6º 56' 00" e 7º 12' 20".
Os límites polo sur son os concellos de Castrelo do Val e A Gudiña, polo Oeste co Concello de Laza e
polo Leste, co Concello de Viana do Bolo e polo Norte con Chandrexa de Queixa e Manzaneda. O
ámbito así definido ten unha extensión superficial de 200,2 Km2 , é polo tanto un dos maiores
Concellos da Provincia de Ourense.
Para chegar pódese utilizar a estrada de Ourense a Póboa de Trives (por (N-120), despois Manzaneda
e Comarcal entre Manzaneda e Vilariño Conso. Tamén é posible chegar con outra ruta principal
utiizando a Autovía A-52 (Ourense-Xinzo-Verín- Saída A Gudiña Portas-Vilariño).
No informe de sustentabilidade, fixámonos nunha serie de variables (indicadas no documento de
referencia da Xunta de Galicia), como a Paisaxe, Natureza, Patrimonio, Sociedade, Economía, Medios
(rual, urbano, etc... ), Ciclo Hídrico, etc... e indicamos os critrios a considerar en cada unho deles a
partir dos seus compoñentes.

12

http://aae.medioambiente.xunta.es/aea/pdf/MarcoReferenciaPXOM.pdf e tamén recibido no axuntamento de Vilariño de

Conso (R.S. 010115 do 13/09/2010 da Consellería de Medio Ambiente)
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Pasamos a continuación a indicar o alcance do planeamento (concretamos qué elementos do ámtibo
concello imos a someter ao PXOM, para logo poder valorar o significado ambiental do planeamento
previsto).
Así o alcance do PXOM de Vilariño de Conso afectará ás parroquias de Castiñeira (Núcleo de
Castiñeira), Chaguazoso (Núcleo de Chaguazoso), Conso (Núcleo de Conso e A Veiguiña), San
Mamede (Núcleo de San Mamede e Edrada), Sabuguido (Núcleos de Soutelo, Soutelo Grande,
Entrecinsa e Sabuguido), Mormentelos (Núcleo de Mormentelos), Pradoalbar (Núcleo de Pradoalbar),
San Cristobo (Núcleo de San Cristobo), Pentes (Núcleos de Venta da Capela e Venta do Bolaño).
Análise da contorna
(Esto implica unha análise polo miúdo de natureza, sociedade e patrimonio)
Actualmente o Concello de Vilariño de Conso non dispón de ningunha das figuras de ordenación
establecidas pola LOUPMRG (Lei 9/2002, Lei de Ordenación Urbana e Protección do Medio Rural de
Galicia) e as modificacións posteriores.
Ainda que no pasado os habitantes da zona viviran da agricultura de alta montaña, as difiucultades
socioeconómicas intrínsecas a este modo de vida deron lugar a una forte emigración o que ocasionou
o abandono de moitos núcleos de poboación. Hoxe a economía xira entorno ao aproveitamento de
gandeiría extensiva de montaña e de agricultura (básicamente de autoconsumo: a superficie de monte
comunal é de unhas 11.000 Ha, o resto adícase a prados e labradío). O envellecemento poboacional
actual é tamén un handicap para o desenvolvemento do Concello, situación sin visos de solución a non
ser que se poñan as bases para unha mellora socioeconómicas que pasan pola preservación
medioambiental e o PXOM (esto é un bucle de interacción en feed-back positivo mútuo). En
consecuencia o entorno socioeconómico e o contexto medioambiental, debuxan un panorama que
xustifica con urxencia unha actuación como a proposta no PXOM que levaría implícita unha mellora
económica no concello e na súa área de influencia.
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O seguinte paso que demos foi considerar ao territorio estructurado en torno a unha serie de grandes
sistemas ou elementos estratéxicos sobre os que se vai a articular o PXOM, e relacionámolos cos
elementos de sustentabilidade ambiental que imos imos posteriormente a valorar cunha serie de
ferramentas técnicas para toma de decisión (Análise DAFO e Matriz de Leopold).
Os elementos estratéxicos que se consideraron foron:


Territorio / Solo



O sistema Xeral Viario - Comunicaicóns



Os espacios libres e as zonas públicas



O equipamento comunitario público



As infraestructuras e servicios

Previo ao análise dos efectos ambientais, analízanse os obxectivos do planeamento proposto en canto
á súa función, concretado nunhos obxectivos xerais e nunhos obxectivos específicos.


Cese dos asentamentos indiscriminados de vivendas unifamiliares en solo rústico, incluso en áreas
susceptibles de algún tipo de protección.



A regulación do crecemento dos núcleos de poboación contando cos mínimos de equipamento e
servicios urbáns.

A etapa seguinte foi a xustificación das consideracións de variables de sustentabilidade cos obxectivos
do PXOM, para elo o que se fixo foi considerar unha a unha as variables de sustentabilidade
proporcionadas polo documento de referencia e relacionalas (en función da súa significación e contido)
cos diferentes obxectivos específicos do PXOM.
Da confrontación nunha taboa pódese elaborar un diagrama a modo de mapa conceptual onde se
relacionan os elementos do PXOM e a sustentabilidade ambiental. Xa que cada un dos compoñentes
do medio físico e socioeconómico poden ser potencialmente afectados de forma distinta por unha
misma acción ao longo do implementación do PXOM, ademáis, como se viu no apartado anterior, para
unha mesma acción do PXOM, aféctanse diferentes variables de sustentabilidade o que posibilita a
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elaboración de cuatro grandes grupos de análise, suficientemente significativos para o análise das
diferentes alternativas do PXOM e a elaboración do informe ambiental.

Estos “indicadores” desglosados son a base do campo dimensional tipificados na “Matriz de Loepold”
que nos servirán de base para analizar e contrastar as diferentes alternativas propostas coas accións
derivadas do desenvolvemento do PXOM
O desenvolvemento dun programa prevée neste caso 3 alternativas: non desenvolver dito programa,
desenvolvelo maximizando a área afectada, optar por unha alternativa conservacionista.
A programación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o Concello de Vilariño de Conxo
contempla tres alternativas:
Alternativa que lle chamamos “alternativa 0”.
Esta opción –Alternativa Cero- significa “non desenvolver o PXOM de Vilariño de Conxo” e, polo tanto,
non implementar todalas medidas necesarias para levalo a termo; como consecuencia todas as
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necesidades detectadas para a súa execución non se verán atendidas-subsanadas. Esta opcion tense
que analizar en función da situación actual, facendo énfasis nas claves ecolóxico/económicas. Para o
desenvolvemento e execución dun proxecto son claves as “razóns imperiosas de interese público”
fundamentadas, principalmente, en criterios de tipo social e económico, referidos a situacións onde os
plans e as actuacións derivadas son indispensables: saúde, prestacións sociais e infraestructuras.
Como as melloras económicas pasan pola posta en valor do patrimonio ecolóxico, natural e
arqueolóxico que corre o risco de estragarse sen unha correcta xestión, de ahí a necesidade do PXOM.
Sin dito plan faríase máis difícil unha recuperacion integral do conello e tamén da Comarca (Comarca
de Viana) á que pertence. En consecuencia o entorno socioeconómico e o contexto medioambiental,
debuxan un panorama que xustifica con urxencia unha actuación como a proposta no PXOM que
levaría implícita unha mellora económica no concello e na súa área de influencia. Neste sentido o
desenvolvemento do Plan estaría plenamente xustificado e a “Alternativa Cero” debería rexeitarse.
Alternativa de “máximización da área de actuación”
Unha vez confirmada a necesidade da realización do PXOM para organizar un desenvovemento
armónico e potenciador dos valores existentes no concello de Vilariño, contemplouse unha alternativa
que implicaba a delimitación dos núcleos da maneira máis amplia posible, de xeito que a través de
plans especias se poidesen ter as dotacións locais e espacios libres dos que carecen todos eles. Deste
xeito obvteríase o doble de superficie de Solo de Núcleo Rural. Esta opción descartouse ante a
imposibilidade práctica de executar as cuantiosas obras de infraestructura que se precisaban
(saneamento e alcantarillado, abastecemento de auga, alumeado público, telefonía e audivisuales,
pavimentación de ruas, etc). Unha área de actuación tan grande iría acompañada de actuacións nos
accesos, o que nos levaría a modificar e ensanchar o trazado da estrada A Gudiña-Vilariño, e construir,
prévisiblemente, unha ponte que atravesase o río Camba. O custe medioambiental que esto suporía,
xunto coas incertidumbres sobre a eficacia desta medida, desaconsellan esta alternativa.
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Alternativa “conservacionista” (Alternativa proposta)
Unha alternativa conservacionista (a desenvolvida neste PXOM) que contempla unha delimitación dos
nucleos máis acorde coas previsións futuras e usos tradicionais. Esta opción implica unha superficie de
núcleo rural moito mais axustada en extensión que a contemplada na opción 2, sen por iso descuidar
as posibilidades de desenvolvemento futuro, xa que se prevén 25.000 m2 de solo urbanizable para uso
industrial (parque empresarial), ao lado do solo urbano de Vilariño de Conso. Esta opción revelouse
como a máis realista por integrar as previsións de crecemento co desenvolvemento de infraestructuras
a un custe moito menor que o que implicaría unha actuación sobre unha superficie doble á do núcleo
rural existente.
Tódalas alternativas sométense a un análise técnico específico para obter as seguintes conclusións.
En xeral pódese afirmar que o PXOM de Vilariño de Conso sería claramente positivo no que afecta á
segunda opción (conservacionista), por canto o carácter de ordenamento, catalogación e
sustentabilidade implica, ademáis da particularidade de ter no concello un 80% de espacio sensible por
valor natural especial (LIC Invernadoiro), a ratio entre necesidade de desenvolvemento, baixo risco
ambiental e efectos socioeconomicos positivos (aseguar a sinerxia entre conservacion
medioaambiental e servicios), aconsellan fortemente a súa posta en marcha.
As accións determinantes para o establecemento do programa de vixilancia e control detéctanse a
partir das análises cualitativas e cuantitativas realizadas (DAFO e M.Leopold) quedando claro que os
posibles riscos sempre van xunguidos ás accións implícitas nos procesos asociados ás actividades de
construcción (voaduras, perforacións, talas, etc...): reducción do ruído (pantallas, plantacións de
arbores, etc...), po (humedecemento de terreo en zonas urbanas, etc...), alteracións estructurais do
chan e posibles repercusións sobre a paisaxe (pantallas vexetais, sinalizacións compatibles con
elementos naturais, etc...), medidas que, seguindo os estándares contrastados de calidade e principios
de seguridade e hixiene laboral e prevención de riscos laborais, xa están debidamente protocolizadas
en arquitectura e enxeñería e son contemplados no deseño do propio Plan. Esto tense que acompañar
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dos instrumentos fiscais axeitados para garantir que, naqueles puntos sensibles detectados, se garden
as medidas de supervisión, control e protección recollidas por lei. Sería intereseante que, na medida
do posible, sempre se respetasen os enclaves de vexetación autóctona nos enclaves de frondosas
(carballos, fresnos, bidueiros) ou, de ser o caso, nas instalcións de depuración e novas dotacións, que
se empreguen ditas especies para reforestación, preservando así, como medida de protección, os
ecosistemas naturais e a paisaxe.
Cando as accións para o desenvolvemento do proxecto teñen carácter irreversible, pódense plantexar,
sempre que sexa posible (presupostos económicos suficientes e recursos humanos cualificados), as
seguintes medidas compensatorias tendentes a restaurar os valores naturais afectados
irreversiblemente.
No caso do PXOM, polo marcado carácter de impacto positivo polo que supón de ordenación do
territorio, estas medidas terían un marcado carácter socioecoómico no que afecta á repercusión social
de cambios de uso do territorio, expropiacións e concentracións, que deberían ser apoiadas por
campañas de sensibilización, concienciación e compensación.
De tódolos xeitos, por canto no fomento de núcleos densos e mellora de dotacións se poderían
producir pequenas explanacións, recheos e desmontes, pensamos que habería que implementar os
mecanismos necesarios para que se teñan en conta as medias que se espoñen a continuación.
Por último proponse un plan de vixiancia utilizando alguns dos items propostos no documento de
referencia.
FACTORES

ASPECTOS A CONTROLAR

Solo

-

Comprobar que a porcentaxe de solo ocupado en función dos diferentes usos asignados de
acordo co articulado do propio Plan.

-

Verificar que durante os procesos de construcción os accesos están valados, sinalizados e non
hai terra espallada polas estradas.

Auga

-

Comprobar que a evolución da vexetación protectora contra a erosión é adecuada.

-

Controlar a calidade da auga das depuradoras e da inmisión augas abaixo e infiltración ás
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FACTORES

ASPECTOS A CONTROLAR
augas subterráneas.
-

Comprobar que se instalan sistemas de aforro de auga e se regan as zonas verdes con auga
reciclada.

Atmosfera

-

Controlar a calidade do aire en canto a partículas en suspensión e emisión/inmisión de CO2 e
SO2 fundamentalmente.

Flora e fauna

-

Comprobar que os niveis sonoros se axustan aos criterios normativos.

-

Comprobar que se respectan as proporción de zonas verdes e de conservación da masas
forestais autóctonas.

-

Comprobar a presencia de valados que impedan o acceso durante a fase de construcción a
persoas e animais, delimitanto igualmente as zonas protexidas LIC.

-

Vixiar que se manteña a presencia de arborado autóctono, de xeito que permita o asentamentos
de fauna, especialmente aves.

Paisaxe

e

-

patrimonio

Controlar que non se comentan infraccións respecto dos criterios de admisión establecidos polo
propio Plan, así como da correcta sinalización das zonas LIC así como do patrimonio
arqueolóxico catalogado.

-

Verificar a presencia de pantallas visuais (vexetais fundamentalmente) en lugares sensibles.

-

Controlar o descubrimento de xacementos arqueolóxicos durante as fase acondicionamento de
dotacións, liñas de transmisión, explanacións, etc... co fin de notificar a súa presencia.

Servicios

e

-

infraestructuras

Observar a posible presencia de materiais, residuos e escombros espallados polo terreo.
Deberán ser retirados ao rematar as obras.

-

Comprobar que ningunha infraestructuras provoca un efecto barreira, aplicando as medidas
correspondentes para evitalo.

-

Verificar que se tomaron medidas para sinalizar os limites de velocidades e control de tráfico en
todo o concello.

-

Verificar que as infraestructuras que vain soterradas, de ser o caso, que non presentan
deficiencias de construcción que impidan o correcto funcionamento e mantemento.

Socioeconómico e

-

cultural

Analizar comparativamente a evolución do padrón municipal para comprobar que o Plan cumpre
os obxectivos de asentamento da poboación.

-

Analizar comparativamente a evolución dos niveis de ocupación laboral e renda para comprobar
que se cumpren os obxectivos económicos.

-

Verificar o número de postos de traballo xerados no conxunto das instalacións.
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FACTORES

ASPECTOS A CONTROLAR

Enerxía

-

Levar un control do número de empresas que aplican sistemas de aforro enerxético, verificando
que se cumpre a normativa ao respecto.

-

Controlar cantas empresas instalan sistemas de coxeneración e utilización de enerxías
renovables (proporción de instalacións que as utilizan).

Residuos

-

Comprobar que as empresas que xeran residuos específicos contan cun xestor autorizado que
se encarga da xestión dos mesmos.

-

Observar a presencia de residuos espallados e que a cantidade de papeleira e contedores de
residuos para a recollida selectiva é adecuada e está ben distribuída no espacio.

Vilariño de Conso a 30 de Julio de 2012

Catoure
Antonio Jesús Losada Beltrán
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