MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS PARA A DELIMITACIÓN DUN
SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E
TERCIARIOS

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO
TOMO ÚNICO
MEMORIA E PLANOS

1040EP002

Decembro 2017

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

ÍNDICE
A. DIE
1. INTRODUCION
1.1. LIMIAR ......................................................................................................................................... 5
1.1.1.

Promotor ....................................................................................................................... 5

1.1.2.

Equipa redactora ........................................................................................................... 5

1.2. O PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA ............................................... 5
1.3. O DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO ....................................................................................... 6
1.4. METODOLOXÍA............................................................................................................................ 7
2. OBXECTIVOS

8

2.1. OBXECTIVOS XERAIS ................................................................................................................... 8
2.2. OBXECTIVOS AMBIENTAIS .......................................................................................................... 9
3. ALCANCE, CONTIDO E ALTERNATIVAS

12

3.1. ALCANCE ................................................................................................................................... 12
3.2. CONTIDO ................................................................................................................................... 12
3.3. ALTERNATIVAS RAZOABLES, TÉCNICA E AMBIENTALMENTE VIABLES ..................................... 13
3.3.1.

Cascada de alternativas ............................................................................................... 13

3.3.2.

Criterios ....................................................................................................................... 15

3.3.3.

Alternativa 0 ................................................................................................................ 16

3.3.4.

Alternativas de localización A,B,C,D. ........................................................................... 17

3.3.5.

Alternativas de ordenación: alternativa 1 e alternativa 2 ........................................... 19

4. DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN

23

5. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

25

5.1. ÁMBITO TERRITORIAL ............................................................................................................... 25
5.2. AMBITO DE ESTUDO ................................................................................................................. 26
5.3. MORFOLOXÍA ............................................................................................................................ 27
5.3.1.

Altitude ........................................................................................................................ 30

5.3.2.

Pendente ..................................................................................................................... 31

5.3.3.

Orientación .................................................................................................................. 33

5.4. XEOLOXÍA. ................................................................................................................................. 34
5.5. SOLOS ........................................................................................................................................ 35
5.6. REDE HÍDRICA ........................................................................................................................... 35
5.7. VEXETACIÓN.............................................................................................................................. 36
5.7.1.

Vexetación potencial ................................................................................................... 36

5.7.2.

Vexetación actual ........................................................................................................ 36

5.8. A PAISAXE.................................................................................................................................. 40
5.9. USOS DO SOLO .......................................................................................................................... 40
5.10.ESPAZOS PROTEXIDOS E HÁBITATS DE INTERESE ..................................................................... 42

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

6. EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES

43

6.1. INTRODUCIÓN ........................................................................................................................... 43
6.2. EFECTOS DA PROPOSTA NAS ALTERNATIVAS ........................................................................... 43
6.3. EFECTOS SOBRE A PAISAXE ....................................................................................................... 43
6.4. EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL .............................................................................. 44
6.5. EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL ............................................................................ 45
6.6. EFECTO SOBRE A OCUPACIÓN DO TERRITORIO........................................................................ 45
6.7. EFECTO SOBRE A ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO ............................................................. 46
6.8. EFECTOS SOBRE A ENERXÍA ...................................................................................................... 46
6.9. EFECTOS SOBRE A MOBILIDADE ............................................................................................... 47
6.10.EFECTO SOBRE O CICLO HÍDRICO ............................................................................................. 47
6.11.EFECTOS SOCIOECONÓMICO ................................................................................................... 47
6.12.EFECTOS SOBRE RESIDUOS ....................................................................................................... 48
6.13.MATRIZ DE EFECTOS ................................................................................................................. 48
7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS CONCORRENTES

49

7.1. DIRECTRICES ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT) ................................................................. 49
7.2. EFECTOS SOBRE AS DEMAIS LEXISLACIÓNS SECTORIAIS .......................................................... 49
7.2.1.

Plans de conservación e recuperación ........................................................................ 49

7.2.2.

Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras
(Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia. ............................ 50

B. CONCLUSIÓN
C. PLANOS

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

A. DIE

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

1.
1.1.

INTRODUCION
LIMIAR

O obxecto do presente documento é iniciar o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica
Ordinaria mediante a realización do Documento Inicial Estratéxico da Modificación Puntual nº1 do
PXOM de Mos para a delimitación dun sector de solo urbanizable de usos dotacionais e terciarios.
1.1.1.

Promotor

O promotor da presente Modificación Puntual do PXOM é o Concello de Mos.
1.1.2.

Equipa redactora

Redáctase por parte da empresa Ordenación Territorial, Infraestruturas e Medio Ambiente, S.L.
(OTIMA, S.L.), formando parte da equipa redactora os seguintes profesionais:
Xavier Rivas Barros. Arquitecto. Director da equipa
Héctor Quesada Rodríguez. Arquitecto.
Santiago N. López Fontán. Enxeñeiro CCP.
Santiago J. Pérez Vázquez. Enxeñeiro CCP.
Patricia Villot Cameselle. Bióloga
Alfonso Bar Blanco. Biólogo
A dirección dos traballos por parte do Concello de Mos correspondeu a D. Ramón Vega López,
Arquitecto municipal.

1.2.

O PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

A Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á
avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, e a súa posterior
incorporación ao dereito español mediante a Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación
ambiental, desenvolvéronse co obxectivo de crear un instrumento de intervención ambiental para
plans e programas, que se concretou nos procedementos propios da Avaliación Ambiental
Estratéxica (en diante, AAE).
O obxectivo principal da AAE é a prevención ambiental dos resultados de aplicación de certas
políticas, plans e programas, grazas ao control e avaliación da integración dos aspectos ambientais,
dos efectos sobre o medio ambiente e dos resultados da participación pública.
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Atendendo ao disposto na Lei 21/2013, o proceso de AAE debe realizarse paralelamente ao proceso
de elaboración do plan e/ou programa, asegurando dese xeito, a integración dos aspectos
ambientais e dos resultados da participación social dende o inicio.
O promotor solicita realizar a avaliación ambiental estratéxica ordinaria de acordo ao apartado “d”
do artigo 6.1 da LAA.
A LAA, en relación co ámbito da avaliación ambiental estratéxica, determina a esixencia da aplicación
deste procedemento no seu artigo 6.1 que indica que “serán obxecto dunha avaliación ambiental
estratéxica ordinaria os plans e programas, así como as súas modificacións, que se adopten ou
aproben por unha Administración pública e cuxa elaboración e aprobación veña esixida por unha
disposición legal ou regulamentaria ou por acordo do Consello de Ministros ou do Consello de
Goberno dunha comunidade autónoma, cando:
a) Establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de
impacto ambiental e se refiran á agricultura, gandería, silvicultura, acuicultura, pesca, enerxía,
minaría, industria, transporte, xestión de residuos, xestión de recursos hídricos, ocupación do
dominio público marítimo terrestre, utilización do medio mariño, telecomunicacións, turismo,
ordenación do territorio urbano e rural ou do uso do solo; ou ben,
b) Requiran unha avaliación por afectar a espazos Rede Natura 2000 nos termos previstos na Lei
42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.
c) Os comprendidos no apartado 2 cando así o decida caso por caso o órgano ambiental no informe
ambiental estratéxico de acordo cos criterios do anexo V.
d) Os plans e programas incluídos no apartado 2, cando así o determine o órgano ambiental, á
solicitude do promotor.”

1.3.

O DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO

O presente documento constitúe o documento inicial estratéxico (DIE) que inicia o procedemento de
avaliación ambiental estratéxica (AAE) ordinaria.
O DIE redáctase para establecer os condicionantes e medidas ambientais que se integran na
formulación da modificación puntual.
O contido do DIE responde aos criterios establecidos no artigo 18.1 da LAA e no Documento
explicativo sobre o DIE da páxina de Avaliación ambiental estratéxica da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio (CMAOT), segundo os cales os apartados mínimos que deberá
conter son os seguintes:
- Os obxectivos da planificación.
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- O alcance e contido do plan ou programa proposto e das súas alternativas razoables, técnica e
ambientalmente viables.
- O desenvolvemento previsible do plan ou programa.
- Os potenciais impactos ambientais tomando en consideración o cambio climático.
- As incidencias previsibles sobre os plans sectoriais e territoriais concorrentes.
- Información cartográfica.

1.4.

METODOLOXÍA

As variables de sustentabilidade serán o fío condutor na elaboración do DIE para facilitar a
compresión e análise da información exposta.
As variables de sustentabilidade utilizadas son:
1. Cambio Climático e atmosfera[CC]
2. Paisaxe [PAI]
3. Patrimonio natural [PNA]
4. Patrimonio cultural [PCU]
5. Ocupación do territorio (Solo)[SOL]
6. Ciclo hídrico [HID]
7. Mobilidade [MOB]
8. Enerxía [ENX]
9. Socioeconomia [SOC]
10. Ciclo de materiais [RES]
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2.

OBXECTIVOS

2.1.

OBXECTIVOS XERAIS

A modificación puntual que se agora se pretende levar a cabo ten por finalidade incorporar ao
planeamento municipal as oportunas previsións para a implantación no termo municipal de Mos
dunha actuación integrada de dotacións deportivas e espazos de lecer de carácter privado e de usos
terciarios comerciais, e, a tal efecto, delimitar un sector de solo urbanizable para usos dotacionais
privados e terciarios definindo para o mesmo os elementos fundamentais da estrutura xeral da
ordenación urbanística e establecendo, de conformidade co establecido nos artigos 52 e 56 LSG e
concordantes do RLS, as demais determinacións estruturantes que permitan o seu desenvolvemento
urbanístico, todo elo na procura dos seguintes obxectivos específicos:










Posibilitar a implantación no termo municipal dunhas instalacións deportivas de alto nivel,
chamadas a constituír un referente internacional, destinadas principal pero non exclusivamente
á práctica do fútbol, coa finalidade de promover e fomentar o deporte base e a cultura do
deporte así como á formación e adestramento de deportistas de primeiro nivel aptos para a
competición nas máximas categorías do deporte tanto masculino como feminino.
Fomentar a creación de emprego e o crecemento e diversificación da economía municipal,
aproveitando as potencialidades do Concello de Mos, nomeadamente as derivadas da súa
accesibilidade territorial coa localización de usos comerciais orientados a un mercado potencial
de 6 millóns de persoas que residen a unha distancia inferior a dúas horas.
Mellorar a conectividade e accesibilidade interna xeral do municipio, e en especial a dos núcleos
de poboación situados ao sur da autovía A-55, aproveitando para elo as novas infraestruturas
necesarias para a conexión viaria da actuación coa rede de alta capacidade.
Mellorar, así mesmo, as infraestruturas de servizos urbanos aproveitando as necesarias
conexións exteriores da actuación prevista coas redes existentes e o necesario reforzo das
mesmas para completar o modelo infraestrutural previsto no PXOM. Nomeadamente no referido
ao sistema de abastecemento de auga das parroquias situadas ao sur da A-55, abastecidas por
medio de redes veciñais.
Definir un amplo espazo para a práctica de actividades de lecer e deporte ao aire libre e no
medio natural como elemento de integración das instalacións deportivas e os usos terciarios.
Este espazo ten, ademais, como obxectivo a substitución da actual cobertura vexetal dominante
de eucaliptos e piñeiros pola mais propia do bosque atlántico coa progresiva reforestación con
especies autóctonas e a rexeneración do substrato coa finalidade da mellora da calidade
ambiental e paisaxística do ámbito e a redución do risco de incendio tanto para as propias
instalacións proxectadas como para os núcleos do contorno.
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2.2.

OBXECTIVOS AMBIENTAIS

Os obxectivos ambientais para a formulación da proposta da Modificación Puntual nº1 do PXOM de
Mos para a delimitación dun sector de solo urbanizable de usos dotacionais e terciarios estrutúranse
en función dos parámetros clave asociados ás variables de sustentabilidade tendo en consideración o
cambio climático.


CAMBIO CLIMÁTICO E ATMOSFERA[CC]: Reducir ao máximo a pegada do carbono derivada da
aplicación da modificación puntual en todas as súas actuacións dende o inicio ata o seu fin.
Este obxectivo ambiental é de tratamento preventivo que debe ser o criterio prioritario en toda a
modificación puntual para mitigar o cambio climático. A planificación con respecto ao cambio
climático require primeiramente tomar en consideración os estudos e previsións sobre os efectos
do cambio climático (en concreto o aumento de temperatura y as precipitacións mais variables
no tempo). Para combinar criterios e elementos como por exemplo ter en conta os efectos do
cambio climático para o establecemento do arborado a xestionar no parque, escoller árbores
para potenciar a funcionalidade e calidade dos espazos arborados que actúan de sumidoiro do
Carbono, ou a redución das fontes de emisión de GEI en particular os sistemas de calefacción e
refrixeración das instalacións, ou diminuír as necesidades de mobilidade obrigada e posibilitar a
implementación de transporte público, así como a utilización do ámbito como aparcamento
disuasorio.











PAISAXE [PAI]. Promover unha ordenación que contribúa a protección da diversidade e da
calidade do paisaxe , fomentando a integración visual e paisaxística das actuacións derivadas da
modificación puntual.
PATRIMONIO NATURAL [PNA]: Potenciar a conectividade ecolóxica do territorio dando
continuidade as masas arboradas do espazo de uso recreativo da MP coas masas forestais
colindantes e cos cursos de auga para a contribución á conservación e posta en valor do
potencial ecolóxico do ámbito amplo e dar continuidade física e funcional ao arborado e ao curso
fluvial a Porteliña.
[CC][PNA][PAI][SOL]: Propoñer medidas para a sustitución do eucaliptal tanto no ámbito verde
da MP como nos terreos anexos da CMVMC, tendo en conta a adaptación ao cambio climático
das especies arbóreas a utilizar nas zonas arboradas do ámbito para por unha banda servan para
minimizar o risco de incendios forestais e por outra servan para a mellora da calidade ambiental
promovendo o fomento de especies autóctonas e evitando a introdución e proliferación de
especies exóticas e invasoras.
PATRIMONIO CULTURAL [PCU] Protexer, conservar e poñer en valor os elementos patrimoniais
do ámbito fomentando medidas para a conservación dos elementos patrimoniais e promover
unha estratexia encamiñada a súa posta en valor os do interior do ámbito.
OCUPACIÓN DO CHAN [SOL] [SOL] [PAI] Promover solucións que minimicen o impacto dos
movementos de terra das actuacións derivadas da MP evitando a degradación dos solos que
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vaian a estar ocupados polo parque e que teña en conta o grao de exposición ao risco como
resultado da xestión de actividades que podan influír en dita exposición.




















CICLO HÍDRICO(HID] Garantir o funcionamento do ciclo hídrico en todas as súas fases e procesos,
resolvendo coas mellores técnicas dispoñibles as necesidades de abastecemento e saneamento
tanto dentro do ámbito da MP como dos distintos usuarios da auga subterránea do ámbito.
[HID] Conservar os cursos de auga e ter en conta as modificacións das escorrentas que se
producirán coa modificacións do relevo para as explanacións dos campos de fútbol e as outras
accións e evitar as afeccións e alteracións da calidade das augas superficiais e/ou subterráneas.
[HID] Fomentar a redución ao máximo da superficie de solo impermeabilizada nos procesos
urbanísticos, incluíndo técnicas de drenaxe urbana sustentable para garantir o retorno da auga
pluvial ao medio receptor contribuíndo ao mantemento da permeabilidade natural dos terreos.
MOBILIDADE [MOB] Fomentar modos de mobilidade con menor pegada do carbono,
fomentando os percorridos peonís e en bicicleta polo interior da MP e no novo vía de conexión;
así como incentivar o transporte público para achegarse a MP .
[MOB] [PNA][PAI]ENE]Tomar medidas para o “ verdecentemento” dos aparcamentos. O gran
número de aparcamentos propostos deberán ter unha integración paisaxística , ecolóxica e
ambiental mediante vexetación, paneis de sombreamento, etc…
SOCIEDADE [SOC] Contribuír a promover a igualdade de xénero no deporte.
SOCIEDADE [SOC] Contribuír a fomentar a cohesión e inclusión social mediante a vertebración
social do deporte.
ENERXÍA [ENEX] Fomentar o aforro enerxético incorporando criterios bioclimáticos (localización,
tipoloxía, orientación, etc.) e se permita a máxima captación de enerxía solar e iluminación
natural.
[ENEX] Fomentar o uso de recursos enerxéticos renovables. Establecendo un nivel mínimo de
enerxías renovables e de autosuficiencia enerxética (tanto para as edificacións e espazos públicos
da cidade deportiva como para o terciario que permita combinar a xeración local coas medidas
de aforro e eficiencia.
CICLO MATERIAIS RESIDUOS [RES] : Xestionar eficientemente os fluxos de materiais e residuos,
promovendo unha xestión máis eficiente en coherencia coa planificación sectorial de residuos.
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[RES]

[SOC]

[ENX]

[HID]

[SOL]

[MOD]

[PCU]

[PNA]

[CC]

Obxectivos

[PAI]

OBXECTIVOS AMBIENTAIS

Reduci r a o má xi mo a pega da do ca rbono deri va da da a pl i ca ci ón da MP en toda s a s s úa s a ctua ci óns dende o
i ni ci o a ta o s eu fi n.
Promover unha ordena ci ón que contri búa a protecci ón da di vers i da de e da ca l i da de do pa i s a xe , fomenta ndo
a i ntegra ci ón vi s ua l e pa i s a xís ti ca da s a ctua ci óns deri va da s da MP
Potenci a r a conecti vi da de ecol óxi ca do terri tori o da ndo conti nui da de a s ma s a s a rbora da s do es pa zo de us o
recrea ti vo da MP coa s ma s a s fores ta i s col i nda ntes e cos curs os de a uga pa ra a contri buci ón á cons erva ci ón e
pos ta en va l or do potenci a l ecol óxi co do á mbi to a mpl o e da r conti nui da de fís i ca e funci ona l a o a rbora do e
a o curs o fl uvi a l a Portel i ña .
Propoñer medi da s pa ra a s us ti tuci ón do euca l i pta l ta nto no á mbi to verde da MP como nos terreos a nexos da
CMVMC, tendo en conta a a da pta ci ón a o ca mbi o cl i má ti co da s es peci es a rbórea s a uti l i za r na s zona s
a rbora da s do á mbi to pa ra por unha ba nda s erva n pa ra mi ni mi za r o ri s co de i ncendi os fores ta i s e por outra
s erva n pa ra a mel l ora da ca l i da de a mbi enta l promovendo o fomento de es peci es a utóctona s e evi ta ndo a
i ntroduci ón e prol i fera ci ón de es peci es exóti ca s e i nva s ora s .
Protexer, cons erva r e poñer en va l or os el ementos pa tri moni a i s do á mbi to fomenta ndo medi da s pa ra a
cons erva ci ón dos el ementos pa tri moni a i s e promover unha es tra texi a enca mi ña da a s úa pos ta en va l or os
do i nteri or do á mbi to.
Promover s ol uci óns que mi ni mi cen o i mpa cto dos movementos de terra da s a ctua ci óns deri va da s da MP
evi ta ndo a degra da ci ón dos s ol os que va i a n a es ta r ocupa dos pol o pa rque e que teña en conta o gra o de
expos i ci ón a o ri s co como res ul ta do da xes ti ón de a cti vi da des que poda n i nfl uír en di ta expos i ci ón.
Fomenta r modos de mobi l i da de con menor pega da do ca rbono, fomenta ndo os percorri dos peonís e en
bi ci cl eta pol o i nteri or da MP e no novo vía de conexi ón; a s í como i ncenti va r o tra ns porte públ i co pa ra
a chega rs e a MP .
Toma r medi da s pa ra o verdecentemento dos a pa rca mentos . O gra n número de a pa rca mentos propos tos
deberá n ter unha i ntegra ci ón pa i s a xís ti ca , ecol óxi ca e a mbi enta l medi a nte vexeta ci ón, pa nei s de
s ombrea mento, etc…
Ga ra nti r o funci ona mento do ci cl o hídri co en toda s a s s úa s fa s es e proces os , res ol vendo coa s mel l ores
técni ca s di s poñi bl es a s neces i da des de a ba s tecemento e s a nea mento ta nto dentro do á mbi to da MP como
dos di s ti ntos us ua ri os da a uga s ubterrá nea do á mbi to.
Cons erva r os curs os de a uga e ter en conta a s modi fi ca ci óns da s es correnta s que s e produci rá n coa
modi fi ca ci óns do rel evo pa ra a s expl a na ci óns dos ca mpos de fútbol e a s outra s a cci óns e evi ta r a s a fecci óns
e a l tera ci óns da ca l i da de da s a uga s s uperfi ci a i s e/ou s ubterrá nea s .
Fomenta r a reduci ón a o má xi mo da s uperfi ci e de s ol o i mpermea bi l i za da nos proces os urba nís ti cos ,
i ncl uíndo técni ca s de drena xe urba na s us tenta bl e pa ra ga ra nti r o retorno da a uga pl uvi a l a o medi o receptor
contri buíndo a o ma ntemento da permea bi l i da de na tura l dos terreos .
Contri buír a promover a i gua l da de de xénero no deporte con medi da s como ves ti a ri os pa ra mul l eres , etc
Contri buír a fomenta r a cohes i ón e i ncl us i ón s oci a l medi a nte a vertebra ci ón s oci a l do deporte
Fomenta r o a forro enerxéti co i ncorpora ndo cri teri os bi ocl i má ti cos (l oca l i za ci ón, ti pol oxía , ori enta ci ón, etc.) e
s e permi ta a má xi ma ca pta ci ón de enerxía s ol a r e i l umi na ci ón na tura l .
Fomenta r o us o de recurs os enerxéti cos renova bl es . Es ta bl ecendo un ni vel míni mo de enerxía s renova bl es e
de a utos ufi ci enci a enerxéti ca (ta nto pa ra a s edi fi ca ci óns e es pa zos públ i cos da ci da de deporti va como pa ra
o terci a ri o que permi ta combi na r a xera ci ón l oca l coa s medi da s de a forro e efi ci enci a .
Xes ti ona r efi ci entemente os fl uxos de ma teri a i s e res i duos , promovendo unha xes ti ón má i s efi ci ente en
coherenci a coa pl a ni fi ca ci ón s ectori a l de res i duos .
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3.

ALCANCE, CONTIDO E ALTERNATIVAS

3.1.

ALCANCE

A presente Modificación Puntual do PXOM ten por obxecto incorporar ao planeamento municipal de
Mos as previsión necesarias para a implantación dunha actuación integrada de dotacións deportivas
e espazos de lecer de carácter privado e de usos terciarios comerciais, atendendo a novas
necesidades non previstas polo PXOM, e, a tal efecto, delimitar un Sector de Solo Urbanizable para
usos terciarios e dotacionais privados e establecer a ordenación urbanística do solo no ámbito do
mesmo mediante a súa clasificación de conformidade cos criterios establecidos na LSG, e o
establecemento das demais determinacións propias do planeamento xeral, orientadas a promover o
seu desenvolvemento e execución.
As determinacións urbanísticas para o desenvolvemento do ámbito da MP establécense sobre a base
dos criterios xerais establecidos no PXOM e dos condicionantes particulares que resultan tanto das
propias necesidades e condicionantes dimensionais, funcionais e normativos dos usos propostos
como dos condicionantes identificados no apartado 1.11 da memoria informativa do Borrador do
Plan como resultado da análise das características físicas e territoriais do ámbito de actuación
realizada no apartado 1.9, e as afeccións sobre o mesmo recollidas no apartado 1.10.de dita
memoria, que se recollen de forma sintética no apartado 5 do presente DIE.
O alcance das determinacións da MP limítanse ao ámbito territorial da mesma.

3.2.

CONTIDO

De conformidade co establecido no artigo 83 da LSG as modificacións de calquera dos elementos dos
plans, proxectos, normas e ordenanzas suxeitaranse ás mesmas disposicións enunciadas para a súa
tramitación e aprobación.
Xa que logo, a Modificación Puntual redáctase de conformidade coas determinacións da LSG,
nomeadamente coas disposicións de carácter xeral establecidas nos artigos 41 a 46 e 51 da LSG e
concordantes do RLS e deberá conter as determinacións recollidas nos artigos 52 a 59 e c.c. RLS, e a
documentación establecida no artigo 58, todo elo en canto en virtude do alcance da mesma lle
resulte de aplicación.
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3.3.
3.3.1.

ALTERNATIVAS RAZOABLES, TÉCNICA E AMBIENTALMENTE VIABLES
Cascada de alternativas

A proposta da Modificación Puntual concrétase como resultado dun minucioso proceso de selección
da localización mais axeitada dende criterios de racionalidade sostenibilidade da ordenación á vista
das necesidades formuladas e os condicionantes do territorio.
O estudo de alternativas abórdase nun proceso de aproximación a diferentes escalas de
aproximación e análise que vai pechando o foco dende a escala territorial ata o nivel da ordenación
pormenorizada. Esta análise de implantación ó iníciase co previo estudo e selección de posibles
alternativas de localización que formula o concello de Mos para o emprazamento da actuación
proposta. Da análise destas alternativas de localización oriéntase xa, cuns bordes borrosos, un
ámbito territorial concreto para a localización da actuación e sobre este formúlanse distintas
alternativas de delimitación do ámbito de actuación e solucións de ordenación do mesmo, que son as
poden concretar as alternativas tecnicamente viables que son as que, dunha forma mais polo miúdo,
analízanse neste DIE. Estas alternativas non se corresponden necesariamente cos ámbitos
inicialmente propostos, senón que parten dunha reformulación das dúas alternativas de localización
previas que se entenderon máis favorables.
Así pártese de catro alternativas previas de localización cun grao de concreción inicial baixo pero non
por elo menos rigoroso para cuxo análise estableceuse un marco común, adaptado á escala do
territorio que posibilita a súa valoración e comparación. A partir da análise destas alternativas de
localización elabóranse dúas alternativas que se desenvolven xa outro nivel de detalle, ao de estudo
de implantación dos usos previstos, o mesmo para as dúas alternativas, de forma que se posibilite a
súa valoración e comparación.
As alternativas estudadas 1 e 2 son, por tanto, o resultado dunha evolución en cascada dende un
traballo previo de análise de emprazamentos ata o estudo da proposta.
En conclusión a secuencia de estudo e análise de alternativas é unha evolución en cascada dende o
estudo dos posibles emprazamentos ata a solución concreta de delimitación e ordenación
seleccionada na actual fase inicial ambiental da proposta da modificación puntual:


Primeiramente, a Oficina Técnica de Urbanismo do Concello de Mos elabora o documento
“Estudo viabilidade posible implantación equipamento cidade deportiva do Celta de Vigo dentro
do termo municipal de Mos“ no que se indican catro posibles ámbitos de parcelas no municipio
de Mos para o emprazamento da proposta.



Sobre estes ámbitos de emprazamento que no estudo xa informa de vantaxes e inconvintes de
diferentes índoles, realizouse un estudio exhaustivo de caracterización ambiental dos elementos
do patrimonio natural: vexetación e fauna, usos do solo, estudo paisaxístico e de capacidade de
acollida. Conseguindo seleccionar o ámbito territorial mais acaído para a posible localización da
actuación para a implantación dos usos dotacionais e terciarios pretendidos.
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No seguinte mapa identifícanse as localizacións previas para levar a cabo a proposta.

Ilustración 1: As catro localizacións do estudo previo para a ubicación da proposta


Unha vez escollida a probable mellor localización das posibles de acordo a criterios
medioambientais territoriais, este ámbito de localización segue evolucionando e as delimitacións
vanse axustando e redibuxando obtendo primeiramente unha alternativa que chamaremos
alternativa 1 con delimitación e ordenación de usos que segue evolucionando reaxustando os
límites e engadindo mais superficie para conseguir ter unha proposta cunhas altas cualidades
ambientais e un mínimo de perxuicio social sendo esta alternativa a 2.

Nas ilustración seguintes debúxanse as delimitacións da alternativas 1 e da alternativa 2.
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Ilustración 2: a esquerda alternativa 1 e a dereita alternativa 2

3.3.2.

Criterios

Para a elaboración da análise das alternativas defínense cada una das opcións que se tiveron en
conta para a elección da alternativa mais adecuada para levar a cabo a proposta da modificación
puntual. Todas as alternativas definense de acordo a un marco común das características ambientais
que nos posibilite a súa valoración e comparación.
Como xa sinalase no apartado anterior a metodoloxía en cascada serve para valorar as alternativas
previas de localización para despois valorar as outras dúas alternativas de ordenación mais a
alternativa cero no capítulo apartado seguinte .
Así, todas as alternativas, agás a 0, deben cumprir unha serie de criterios para poder ser escollida, e
como é lóxico, non todas elas chegan a incorporar cada un destes obxectivos detallados establecidos.
Así as alternativas 1 e 2 resultan da análise e conclusións das alternativas de localización A,B,C e D.
En conclusión para a proposta da modificación puntual estudanse as seguintes alternativas:


Alternativas localización estudio previo (A,B, C, D).



Alternativa cero “0”



Alternativa 1



Alternativa 2
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MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

3.3.3.

Alternativa 0

A alternativa “0” é aquela que se basea no mantemento da situación actual do territorio, sen
modificación do planeamento e por tanto deixando un escenario futuro sen a materialización dun
proxecto que pretende a solución integrada de importantes instalacións deportivas con espazos para
o lecer e para actividades económicas, perdéndose unha extraordinaria oportunidade para o
desenvolvemento das potencialidades do concello de Mos, a localización de emprego, a
diversificación da súa economía, a mellora dos equipamentos e infraestruturas municipais e, en
definitiva, para o progreso e o benestar dos seus habitantes.
A alternativa ‘0’ non da resposta a esta oportunidade para o desenvolvemento dun proxecto destas
características, xa que o PXOM non ten ningún solo urbanizable que poda servir para este proxecto.
A alternativa cero non actúa sobre a paisaxe actual que como sinala o propio PXOM para este tipo de
unidades ambientais é unha paisaxe de calidade media, pero que aquí vese, ademais, moi alterado
pola incidencia das infraestruturas viarias que a percorren e en menor medida pola banalización da
paisaxe que resulta da presencia dominante das masas de eucaliptos, reducindo esa valoración.
A alternativa cero non permite aos habitantes de Mos obter contrapartidas en relación cos custos
territoriais, ambientais e de mobilidade interna que soporta o concello como consecuencia das
infraestruturas de transporte que para dar accesibilidade á cidade de Vigo e á área urbana atravesan
o termo municipal ocupando partes do seu territorio que en moitos casos en lugar de vertebrar o
territorio crean barreiras a mobilidade endóxena, ademais de problemáticas ambientais de ruído,
contaminación atmosférica e barreiras a conectividade das persoas, a conectividade ecolóxica, etc. A
isto tamén podemos engadir as afeccións que xenara sobre o territorio o aeroporto de Peinador. En
consecuencia o territorio de Mos ten uns altos custos ambientais, territoriais e de mobilidade. A
modificación puntual pretende aproveitar o enorme potencial para localizar investimentos que lle
proporcionan as extraordinarias condicións de accesibilidade, tanto a escala comarcal como rexional,
que esas infraestruturas tamén lle proporcionan. Investimentos que permitan o seu
desenvolvemento económico e social e redunden xa que logo, en xusta contrapartida aos custes
territoriais que soporta, na mellora das condicións de vida dos seus habitantes.
A alternativa 0 tampouco permitiría aproveitar as novas infraestruturas necesarias para a conexión
viaria da actuación coa rede de alta capacidade para a mellora da conectividade e accesibilidade
interna xeral do municipio, e en especial a dos núcleos de poboación situados ao sur da autovía A-55.
Nin a mellora das infraestruturas de servizos urbanos aproveitando as necesarias conexións
exteriores da actuación prevista coas redes existentes e o necesario reforzo das mesmas para
completar o modelo infraestrutural previsto no PXOM. Nomeadamente no referido ao sistema de
abastecemento de auga das parroquias situadas ao sur da A-55, abastecidas por medio de redes
veciñais.
A alternativa cero mantería, por tanto, e mesmo incrementaría no tempo, as actuais carencias ou
insuficiencias das infraestruturas municipais, tanto no referido ás redes de abastecemento e
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saneamento, como respecto da accesibilidade e mobilidade que na actualidade ten o concello de
Mos, e moi especialmente os núcleos de poboación situados ao sur da autovía A-55, e que coa
proposta da solucións tanto de abastecemento como de saneamento que servirá para o proxecto
como para actualizar e mellorar o abastecemento e o saneamento a un importante número de
vivendas e industrias.
A alternativa cero non actúa contra a mitigación do cambio climático manténdose os montes cunha
alta densidade e superficie de cobertura de masas de eucalipto e nun notable estado de abandono,
especialmente nas parcelas de propiedade de particulares, co conseguinte risco de incendio forestal
ademais da comentada banalización das paisaxes arboradas.
Mos é un concello cunha forte dispersión onde as grandes infraestruturas que ocupan o seu
territorio provocan unha alta ineficacia nos desprazamentos e o incremento da mobilidade
motorizada casque obrigatoria poderiamos dicir que para toda a poboación. A dispersión dos
equipamentos municipais: concello, centro de saúde, pavillóns, multiusos, así como a presenza en
todas e cada unha das parroquias de centros culturais, veciñas e ou das comunidades de montes, fai
que o transporte público sexa moi difícil de ter servizo e mais dun bo servizo. A congregación de
actividade nun so punto como é a proposta e a gran número de prazas de aparcamento e o acceso
novo provocará un escenario futuro de posibilidade de conexión co transporte urbano de Vigo e co
novo transporte público de Mos artellando unha nova mobilidade de gran beneficio para os cidadáns
de Mos.
A alternativa cero non modifica o patrimonio natural nin mellora a eficiencia dos ecosistemas nin a
súa funcionalidade nin a conectividade nin fai nada pola perda e banalización da paisaxe, nin polo
aumento da mobilidade obrigada, nin pola calidade do aire.
3.3.4.

Alternativas de localización A,B,C,D.

Como xa sinalamos as alternativas de localización parten dun estudio previa e da localización
escollida sae o ámbito das dúas alternativas de ordenación.
Nas alternativas de localización analizanse de acordo ao grao de integración dos criterios de
sostibilidade de acordo á capacidade de acollida do territorio para acoller unha proposta de
dotacional comercial destas características.
As catro áreas de localización de emprazamento cumpren a motivación para dar cumprimento á
demanda de solo para instalar un dotacional deportivo e comercial. Si ben a localización D se podería
descartar previamente sen analizar a súa capacidade de acollida por ter unha superficie inferior á
necesaria para a proposta, si ben a analizamos xunto as outras tres localizacións plantexadas no
estudo.
As alternativas de localización están nas parroquias de Cela, Tameiga e Guizán. Todas teñen unha
característica común en relación a que se atopan moi próximas ao límite municipal con Vigo.
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LOCALIZACIÓN A

LOCALIZACIÓN C

LOCALIZACIÓN B

LOCALIZACIÓN D

Ilustración 3: Localizacións das catro alternativas de localización para ubicar uns usos dotacionais e terciarios.
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A localización seleccionada é unha mestura da localización B e C. A localización A foi desbotada
principalmente polo condicionante de pendente. Desbotada tamén a localización D por non cumprir
coas dimensións mínimas necesarias e presentar unha cuberta vexetal de mais valor natural.
En consecuencia, de acordo ós criterios adoptados para valorar de forma cualitativa as alternativas
previas de localización, seleccionamos as localizacións B e C; xa que ten unha maior capacidade de
acollida para a proposta , sendo escolllido o ámbito que abarca a ambas localizacións como o novo
ámbito de estudo.
Os criterios adoptados para valorar as alternativas son os indicados seguidamente, de tal modo que
as alternativas valóranse de forma cualitativa, considerando unha serie de criterios de avaliación
ambiental.
MATRIZ
CRITERIOS

LOCALIZACIÓN A

LOCALIZACIÓN B

LOCALIZACIÓN C

LOCALIZACIÓN D

Usos do solo das parcelas

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

Superficie necesaria

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

MOI BAIXA

10 N

Flora e fauna de interese

MEDIA

A

ALTA

P

ALTA

P

MEDIA

A

Mobilidade

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

MOI BAIXA

10N

BAIXA

N

MEDIA

A

BAIXA

N

Solos aptitude agraria
Limitacións futuras para o
crecemento futros.
Patrimonio cultural.

BAIXA

N

BAIXA

N

BAIXA

N

MEDIA

A

MEDIA

A

ALTA

AA

ALTA

P

MEDIA

A

BAIXO

N

BAIXO

N

BAIXO

N

BAIXO

N

Rede hídrica

BAIXO

N

BAIXO

N

BAIXO

N

BAIXO

N

Propietarios

MEDIA

A

MEDIA

A

MEDIA

A

MOI ALTA

AAA

Xeomorfoloxía

Afeccións aeronáuticas
CAPACIDADE DE ACOLLIDA
PARA ESTES USOS

SI
BAIXA

SI
N

MEDIA

SI
A

MEDIA

SI
A

BAIXA

N

Táboa 1: Capacidade de acollida mediante unha serie de criterios

Resultando as dúas localizacións mellores as que teñen unha capacidade de acollida media como se
sinala la táboa resumo de capacidade de acollida.
O novo ámbito de estudio resulta da adicción das dúas localizacións con mais capacidade de acollida.
Este novo ámbito será o ámbito de estudio para estudar e valorar as alternativas de ordenación da
proposta que son as alternativas 1 e alternativa 2 e por tanto a análise terá un maior grao de detalle.
3.3.5.

Alternativas de ordenación: alternativa 1 e alternativa 2

As alternativas 1 e alternativa 2 están localizadas no ámbito resultante das conclusións da análise
das catro localizacións previas. Resultando un ámbito territorial de estudo novo cun grao de detalle
superior sobre o que se analizará as alternativas 1 e 2 que serán e os efectos que sobre o territorio
teñen estas alternativas..

19

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE MOS
PARA A DELIMITACIÓN DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DE USOS DOTACIONAIS E TERCIARIOS
DIE

3.3.5.1. Alternativa 1
A alternativa 1 presenta unha superficie delimitada de aproximadamente 60 hectareas e se
corresponde coa seguinte delimitación, no límite co concello de Vigo ocupando terreos da parroquias
de Tameiga e de Cela con 50 e 10 hectareas ocupadas respectivamente. Parte dos terreos da
alternativa pertencen as Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Tameiga e Cela
aproximadamente 26 ha e 11 ha respectivamente.

Ilustración 4: Alternativa 1 delimitación e zonificación
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3.3.5.2. Alternativa 2
A alternativa 2 é a proposta da modificación puntual. Esta alternativa da respostas as necesidades
requeridas para a cidade deportiva, comercial e parque de ocio. Ocupa terreos das parroquias de
Tameiga e Cela con 62 e 20 hectareas aproximadamente.

Ilustración 5: Alternativa 2. Delimitación do ámbito
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Ilustración 6: Alternativa 2 Proposta
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4.

DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DO PLAN

A tramitación do Modificación Puntual do PXOM realizarase de conformidade ao establecido polo
artigo 83.5 da Lei 2/2016 (LSG), e por remisión do mesmo ao artigo 60 da mesma, isto é, ao mesmo
procedemento sinalado para a aprobación do planeamento xeral, integrando no mesmo o
procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE), en relación co establecido nos artigos 6 e 9
da vixente Lei 21/2013 de 9 de decembro, de avaliación ambiental.
O esquema global do procedemento de tramitación sería o seguinte
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En todo caso, a eficacia do acto de aprobación definitiva e a entrada en vigor da MP quedan
condicionadas á súa publicación de conformidade co establecido no artigo 82 da LSG, á inscrición do
instrumento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia de conformidade co disposto no
artigo 88 da LSG e ao que dispoña para tal efecto a lexislación vixente en materia de réxime local.
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5.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL

5.1.

ÁMBITO TERRITORIAL

O Concello de Mos pertence á Comarca de Vigo xunto cos concellos de Vigo, Baiona, Fornelos de
Montes, Gondomar, Nigrán, O Porriño, Pazos, Redondela, Salceda de Caselas e Soutomaior. Dentro
do espazo comarcal Mos forma parte do val da Louriña xunto ao concello do Porriño. O Concello de
Mos limita polo leste con Ponteareas pertencente a Comarca do Condado.
Mos está na Area Metropolitana de Vigo xunto aos concellos de Baiona, Cangas, Fornelos de Montes,
Gondomar, Moaña, Nigrán, Pazos de Borbén, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de
Miño, Soutomaior e Vigo.
O termo Municipal de Mos limita física e administrativamente cos concellos de Ponteareas polo
leste, O Porriño polo sur, con Vigo polo oeste e con Redondela e Pazos de Borbén polo norte.

Ilustración 7 Localización

As alternativas localizanse no oeste do municipio de Mos en terreos das parroquias de Tameiga e
Cela nas proximidades das parroquias de Bembrive e Zamáns do municipio de Vigo.
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5.2.

AMBITO DE ESTUDO

O ámbito de estudio é variable dependendo do elemento territorial a analizar. Si ben para a
caracterización ambiental de moitas das variables territoriais estudamos un ámbito que inlúe a área
das alternativas 1 e 2 máis unha franxa de 200 metros de amortecemento dende o límite de ambas
alternativas. Para o viario o ámbito de estudio é un rectangulo que inscribe a modificación puntual
mais unha área de amortecemento duns 300 metros. Referirémonos a este último como ámbito de
análise e a súa finalidade é poder contextualizar aquelas variables que pola súa distribución espacial
requírano.

Ilustración 8. Ámbito de estudo
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5.3.

MORFOLOXÍA

Neste apartado realízase fundamentalmente a partir de explotación da cartografía Lidar (PNOA 2010)
servida pola páxina Web do Centro Nacional Información Xeográfica (CNIG). Un primeiro
achegamento á morfoloxía ofrécenola unha imaxe do MDT do ámbito.

Nesta imaxe obsérvase con maior detalle a superficie do terreo (e a situación das seccións que
analízamos a seguir), pódese ver que o relevo presenta unha maior complexidade na zona sur do
ámbito coa presenza de cumes secundarios e a existencia dunha depresión correspondente ao
nacente dun rego.
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Nas seguintes seccións obsérvase con mais detalle estes aspectos, así como, adiantándonos apartado
de vexetación, o perfil da cobertura arbórea. (ver apartado vexetación)
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A lonxitude dos perfís correspóndense estritamente cos límites do ámbito de análise e as liñas
verticais aos límites das dúas alternativas (en marrón o inicio de ambos limites, cando son
coincidentes, en verde o limite da alternativa 1 e en azul o da alternativa 2).
Cómpre indicar, por último, que a representación das seccións está deformada ponderado o valor da
altura o dobre que o da lonxitude, co fin de destacar mellor a morfoloxía.
DATOS DOS PERFÍS

Sección A
Sección B
Sección C
Sección D

Lonxitude
Plano (m)

Lonxitude
3D

Elevación
mínima (m)

Elevación
máxima (m)

Desnivel
(m)

Pendente
media

Pendente
máxima

1713,7

1729.,7

255,9

338,5

82,5

2,2

14,7

1215,3

1220,7

338,6

367,0

28,4

0,2

11,5

1166,3

1173,3

372,6

414,1

41,5

0,3

13.87

985.17

1002.9

349,9

450,9

100,9

2,2

21,7

As seccións A e B correspóndese coa zona norte do ámbito, a C é a zona central e a D é o limite sur.
Contemplando os perfís confírmase un relevo mais movido na zona norte, con presenza de mais
formas de relevo (depresións, cimas secundaria, etc) pero matizado que o ámbito sur xa que
evidencia un menor desnivel e menores pendentes. No caso da primeira sección obsérvase que a
alternativa 1 non inclúe a depresión do nacente do rego Perral, dentro do seu ámbito. A alternativa 2
tamén o exclúe pero, con menos marxe sobre todo na ladeira esquerda.
No perfil B situado augas arriba da primeira se inclúen o nacente en ambas as alternativas.
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5.3.1.

Altitude

Presentaremos para as valoracións na variable continua (altitude, pendente e orientación) tres tipos
de ferramentas de análises: os planos, os histogramas e os datos cuantitativos do histograma. O
histograma é un tipo de gráfica que relaciona a superficie cos diferentes valores da variable que se
analice (metros no caso de altitude, porcentaxes nas pendentes, graos na orientación). O plano
determínanos a distribución espacial da altitude. Obsérvase que, para o ámbito de análise, é maior
na zona norte e que decrece seguindo a dirección do eixo da divisoria de augas (sentido SO-NO), así
como en sentido perpendicular ao mesmo.
Polo desenvolvemento espacial das alternativas atopamos desniveis mais acusado na zona oeste que
na leste e ao ter maior extensión nesta ladeira a alternativa 2 presenta un maior desnivel. Isto queda
reflectido na táboa superior na que se pode calcular que o desnivel da alternativa 2 é uns 24 m maior
que a 1. Ao presentar diversos picos, o histograma revélanos que se trata dunha zona cun relevo
irregular que presenta cimas secundarias e pequenas depresións tal e como comprobamos nos perfís
xa comentados.
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Os histogramas de ambas alternativas son dun perfil moi similar xa que os ámbitos superpóñense en
gran parte do territorio, as diferenzas preséntanse nas cotas mais elevadas das alternativas entre os
400 e os 450 metros. Isto explícase por que estas zonas sitúanse na zona sur do ámbito e neste
espazo a alternativa 1 abarca menor extensión que a alternativa 2 e pódese comprobar no plano, que
o limite da zona 2 penetra nas partes de maior pendente do ámbito.
5.3.2.

Pendente
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PENDENTE
Ámbito de
análise

Valor mínimo
Valor máximo
Valor medio

Alternativa 1

Alternativa 2

0,01

0,01

0,01

4243,95

108,93

159,94

20,99

16,87

18,81

En relación co histograma é necesario aclarar que os valores de pendente próximos ou por encima do
100% considéranse artefactos do proceso de creación do mapa e clasifícanse como pendentes
escarpadas, atribuíndo estas zonas ao rango de pendente máxima que se considere. Neste sentido
debemos considerar que a superficie que ocupan estes valores é moi pequena (observar o
histograma) e por tanto non son estatisticamente significativos.
O histograma presenta unha distribución de pendentes diferente para o conxunto do ámbito que
para as alternativas, porque ten unha gran superficie en valores moi baixos de pendente. Hai que
atribuír isto a que o ámbito é maior e inclúe zonas antropizadas por construcións (ao suprimilas na
elaboración do MDT dá superficies planas) ou infraestruturas con pendente case planas, mentres os
ámbitos das alternativas teñen menor cantidade deste tipo de superficies, polo que o histograma
adquire un perfil de curva de Gauss desprazado á esquerda, que indica, neste caso, que as maiores
superficies sitúanse en rangos de pendentes do 10

ó 15% en ambas as alternativas, quizais

lixeiramente máis desprazada cara aos valores máis altos do intervalo no caso da alternativa 2.
No plano podemos observar que as maiores pendentes sitúanse nas ladeiras, fundamentalmente nas
orientadas ao leste, ou ben nos noiros das estradas, as zonas de cima do outeiro teñen pendentes
relativamente moderadas, valores maioritarios no rango do 3 ao 10 % en ambas as alternativas.
Non existe unha diferenza entre ambas as alternativas salvo que ao desenvolverse mais polo sur a
alternativa 2 chega a englobar dentro do ámbito a ladeira oeste que presenta zonas de gran
pendente elevando así o valor medio de pendentes para toda a alternativa.
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5.3.3.

Orientación

ORIENTACIÓN
Ambito de analise

Valor minimo
Valor maximo
Valor medio

Alternativa 1

Alternativa 2

0,00

0,00

0,00

360,00

360,00

360,00

156,98

129,92

135,46

No anterior histograma e cadro os valores 0 e 360 corresponden á orientación Leste, o valor 90
correspondería á orientación Norte, o 180 á Oeste e a 270 á Sur.
O histograma das dúas alternativas e do ámbito de análise presentan un perfil de orientacións
similar, con moi pouca superficie orientada entre os valores de 150 e 300º ángulos que se
corresponde, con superficies orientados entre o NO-O a SO-S. Destacamos o perfil moi similar das
dúas alternativas, co matiz que as superficie maioritaria no caso da alternativa 1 oriéntase cara ao NNO e no caso da alternativa 2 presenta unha orientación NO. Por ultimo, se analizamos valores de
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Solaina (180º-360º) e Umbría (1-180º) vemos que en ambas as alternativas hai unha maior superficie
orientada a umbría.

5.4.

XEOLOXÍA.

De acordo á cartografía servida polo Instituto Geológico y Minero de España ( IGME) o ámbito de
análise atópase conformado polos seguintes materiais:

Ilustración 9: Mapa xeolóxico
CARACTERIZACIÓN XEOLÓXICA
Grao de
Permeabilidade

Alterabilidade Tonalidade

Capacidade

Riscos hi

Xeomorfoloxia

Baixa

Media

Tons claros e gris
con tons rosados

alta

Sen risco

Relevos colinares
suaves

Granito de
feldespato alcalino

Rochas Graníticas Baixa

Media

Tons claros

alta

Sen risco

Relevos colinares
suaves

Paragneises con
plaxioclasa e biotita
e micaesquistos

Rochas
Metamórficas

Media

Tonos oscuros,
gris-azulados,
negruzcos ou
pardos

alta

Sen risco

Relevos colinares
suaves

Tipo xeolóxico

Tipo de litoloxía

Gneis de biotita

Rochas
Metamórficas

Baixa

Os materiais xeolóxicos que conforman o ámbito son rochas metamórfica de dous tipos Gneis ou
Paragneis, dous tipos de rochas que se diferencia pola súa orixe, as primeiras prodúcense por
metamorfismo de rochas ígneas e as segundas polo de rochas sedimentarias, pero ambas as dúas
teñen composición e características semellantes e con formas xeomorfoloxías colinares suaves.
Dentro das súas propiedades cumpre destacar a súa baixa permeabilidade.
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5.5.

SOLOS

A capacidade produtiva dos solos do ámbito de acordo ao método contido no estudo “Capacidad
Productiva de los Suelos de Galicia” realizado por Díaz Fierros Viqueira e Gil Sostres (1984)1,
presenta o ámbito No ámbito de estudio da proposta non hai solos de aptitude agraria e por tanto
non hai consumo de solo agrario. O consumo de solo é das clases F e G , clases que non teñen
ningunha aptitude agraria e a mais baixa potencialidade forestal.

Ilustración 10: Capacidad Productiva de los Suelos de Galicia” realizado por Díaz Fierros Viqueira e Gil Sostres (1984)

5.6.

REDE HÍDRICA

No ámbito de estudio descorre un regato dentro da alternativa 1 e 2 rego que nas partes mais
elevadas do ámbito non é mais que unha escorrenta de auga de chuvia, si ben aparece cartografado
no visor da CHMS como rego Porteliña, na parte nordeste e pola contra no PXOM o regato presenta
protección de canle como SRPC dende o extremo leste do ámbito da proposta. O que é indiscutible é
que estamos ante unha cunca vertente moi pequena dese rego.
Outras escorrentas e regatos aparecen fora do ámbito na zona de amortecemento.
No ámbito de actuación identificanse varias captacións de augas subterráneas tanto no interior do
ámbito de actuación como nos bordes perimetrais.
Os regatos no interior ou nas proximidades do ámbito son:




O Rego Porteliña localizado de acordo a cartografía 1.25000 de CHMS no ámbito. Sen ben a
delimitación é dunha escorrenta natural sen auga na maior parte do trazado da cartografía
oficial.
O regato Roublinde localizado a uns 500 m ao este do ámbito.
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Ilustración 11. Rede hídrica no contorno do ámbito da MP

5.7.
5.7.1.

VEXETACIÓN
Vexetación potencial

O concello de Mos desde ou punto de vista das unidades bioxeográficas presentes en Galicia de
acordo a Rodríguez Guitián & Ramil Rego (2008) atópase na Subprovincia Cántabro-Atlántica, Sector
Galaico-Portugués, Subsector Miñense. Dentro de dito subsector, a etapa clímax de vexetación
potencial corresponde a carballeiras oligotrofas termófilas galaico portuguesas.
5.7.2.

Vexetación actual

Nas visitas realizadas ao ámbito observouse que a vexetación predominante constituíaa un
Eucaliptal (Eucalyptus globulus), aínda que en determinadas zonas conformaban masas mixtas con
piñeiros (Pinus pinaster). Nalgunhas zonas comprobouse a existencia de pés illados entre as masas
de eucaliptos e piñeirais, de frondosa autóctonas, como o carballo (Quercus robur) e castiñeiro
(Castanea sativa), finalmente, nas vaguadas aparecen algúns pes de salgueiros (Salix sp) e ou
ameneiros (Alnus glutinosa).
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VEXETACIÓN
Altura
arboredo
< 10 m
10 – 20 m
20 – 30 m
30 – 40 m
> 40 m
Total
Alt. máxima
Promedio
Superficie
Densidade

Ámbito de análise
Núm. de pés

% total

2.524
8.914
8.510
3.896
263
24.107
52,73
21,05
209,93
115,34

10,47
36,98
35,30
16,16
1,09
100

Has
Pés/Ha

Ilustración 12: Coberturas

Na imaxe superior, elaborada a partir da cartografía lidar (2010), podemos ver o modelo de
superficie na que se aprecian ben as diferentes coberturas do solo. A textura rugosa correspóndense
coas zonas arborizadas que ocupan a maior superficie dentro dos tres ámbitos considerados.
Obsérvase a presenza de cultivos no exterior do limite da alternativa 2 e diversas construcións e
infraestruturas preexistentes dentro das alternativas analizadas (ver apartado usos do solo).
Existen diversas zonas sen cobertura arbórea que se corresponden con infraestruturas de transporte
e equipamentos.
A partir do procesado dos datos da cartografía LIDAR podemos aproximar os datos de densidade e
tipoloxía (altura) da cobertura arbórea existente, que se sintetiza nos seguintes mapas e cadros para
os diferentes ámbitos considerados:
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VEXETACIÓN
Altura arboredo
< 10 m
10 – 20 m
20 – 30 m
30 – 40 m
> 40 m
Total
Alt. máxima
Promedio
Superficie
Densidade

Ámbito de análise
Núm. de pés
2.524
8.914
8.510
3.896
263
24.107
52,73
21,05
209,93
115,34

% total
10,47
36,98
35,30
16,16
1,09
100

Has
Pés/Ha

A significativa altura da masa con árbores de mais de 40 m. delata a presenza do eucalipto, “árbore
de gran porte, que en España sobrepasa os 60 m” (Juan Ruiz de la Torre. 1979). Nalgunhas zonas,
obsérvase a presenza de árbores do mesmo rango de altura (manchas da mesma cor no plano) o que
indica a existencia de rodales e por tanto de aproveitamento forestal.
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VEXETACIÓN
Altura arboredo
< 10 m
10 – 20 m
20 – 30 m
30 – 40 m
> 40 m
Total
Alt. máxima
Promedio
Superficie
Densidade

Alternativa 1
Núm. de pés
871
2.745
2.434
1.788
147
7.985
51,01
21,97
60,00
133,08

VEXETACIÓN
% total
10,91
34,38
30,48
22,39
1,48
100

Has
Pés/Ha

Altura arboredo
< 10 m
10 – 20 m
20 – 30 m
30 – 40 m
> 40 m
Total
Alt. máxima
Promedio
Superficie
Densidade

Alternativa 2
Núm. de pés
1.018
2.504
3.526
2.365
172
9.585
51,01
23,30
81,93
116,99

% total
10,62
26,12
36,79
24,67
1,79
100

Has
Pés/Ha

Non existen diferenzas significativas co caso anterior, dado que o conxunto da masa arbórea esta
incluída na anterior.
Tampouco se aprecian diferenzas significativas en relación cos anteriores ámbitos analizados. Pódese
concluír que a nivel territorial as diferenzas non son relevantes.
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5.8.

A PAISAXE

A paisaxe é un elemento vulnerable do territorio para a modificación puntual. A apreciación
paisaxística do ámbito dende un punto de vista estético atendendo aos usos e a cuberta vexetal do
ámbito é baixo ou no mellor dos casos poderíamos dicir que presenta unha calidade estética media
baixa.
No marco da Estratexia Galega da Paisaxe, e de acordo co Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo
que se aproba o Catálogo das paisaxes de Galicia, elaborouse o mapa de Grandes áreas e Comarcas
paisaxísticas; a cada comarca corresponderanlle un catálogo e un conxunto de directrices, nas que,
con carácter vinculante, estableceranse os obxectivos de calidade paisaxística.
Segundo o devandito mapa de Grandes áreas e Comarcas paisaxísticas, o municipio de Mos participa
maioritariamente da área paisaxística de Costa Sur Baixo Miño e está no límite de Rias Baixas. E da
comarca Baixo Miño interior si ben o noso ámbito de estudio está no limite coa comarca paisaxística
Vigo Litoral.
A descrición das características da paisaxe está no documento de borrador da modificación puntual.
En canto a calidade da paisaxe podemos dicir que é medio baixo, xa que o ámbito está rodeado de
autoestradas e viario do Plan.

5.9.

USOS DO SOLO

Como base inicial da análise tomase os datos da cartografía SIOSE agregada, tratase da cartografía
SIOSE (2011) coa lenda simplificada pola Xunta de Galicia. A cartografía SIOSE elabororase a unha
escala 1/25.000 polo que a escalas maiores presenta inexactitudes.
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Nas seguinte táboas recóllense os valores en superficie para os diferentes ámbitos de análise.
A

USOS

B
Cobertura

m2

Coberturas artificiais

%

48019,61

2,29%

Cultivos e prados

5096,63

0,24%

Especies caducifolias

6544,85

0,31%

Eucaliptos e coníferas

1.298.697,58

61,86%

201.164,32

9,58%

74.130,52

3,53%

Mestura de especies arbóreas

125.960,94

6,00%

Mosaico agrícola e urbano

101.777,73

4,85%

Repoboacións forestais
Sistemas xerais de transporte
Zonas de extracción ou vertido
Zonas urbanas

23.690,67
177.023,14
32.206,88
4.996,58

1,13%
8,43%
1,53%
0,24%

2.099.309,44

100,00%

Mato
Mato e especies arbóreas

Total

USOS ALTERNATIVA 1
A

B
Cobertura

m2

Coberturas artificiais
Eucaliptos e coníferas
Mato
Mato e especies arbóreas
Mestura de especies arbóreas
Mosaico agrícola e urbano|
Repoboacións forestais
Sistemas xerais de transporte
Zonas de extracción ou vertido
Total

%

1.478,55
416.269,39
106.067,67
45.826,07
3.690,13
2.585,79
447,41
502,89
23.150,10
600.018,00

0,25%
69,38%
17,68%
7,64%
0,62%
0,43%
0,07%
0,08%
3,86%
100,00%

USOS ALTERNATIVA 2
A

B
Cobertura

m2

%

Coberturas artificiais
Eucaliptos e coníferas
Mato

1601,14
543569,14
105474,93

0,20%
66,35%
12,87%

53146

6,49%

Mato e especies arbóreas
Mestura de especies arbóreas

36865,1

4,50%

Mosaico agrícola e urbano

23356,92

2,85%

Repoboacións forestais

20511,95

2,50%

2539,67

0,31%

Sistemas xerais de transporte
Zonas de extracción ou vertido
Total

32206,88
3,93%
819271,73 100,00%
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5.10. ESPAZOS PROTEXIDOS E HÁBITATS DE INTERESE
No ámbito nin na área de estudio da modificación puntual se localiza espazos protexidos nin hábitats
de interese.
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6.

EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES

6.1.

INTRODUCIÓN

Análise dos previsibles efectos ambientais das alternativas da proposta sobre os elementos
vulnerables e estratéxicos do territorio nas variables ambientais.
A análise ambiental basease nos condicionantes ambientais mais significativos presentes nos
posibles ámbitos de actuación. A análise complétase cunha valoración ambiental comparativa dos
efectos derivados das alternativas 1 e 2 e da alternativa “0”.
A continuación indícase sucintamente os previsibles efectos sobre os elementos e criterios
ambientais.

6.2.

EFECTOS DA PROPOSTA NAS ALTERNATIVAS

Todas as alternativas suporán unha transformación intensa dun ámbito territorial de grandes
dimensións nun medio rural que presenta características e usos que podemos denominar urbanos
que decote xorden no medio rural de Mos. Por tanto os posibles efectos sobre o medio ambiente do
desenvolvemento da modificación puntual poderán ser significativos, xa que afectan a solos
actualmente rústicos e maioritariamente naturais que se transforman en solos de desenvolvemento
urbanístico incrementándose a presión sobre o territorio; si ben como xa sinalamos o ámbito da
modificación puntual non afecta directa nin indirectamente a espazos protexidos, nin a hábitats de
interese, nin a flora ou fauna de interese, sendo os usos fundamentalmente forestais e a cobertura
arbórea maioritariamente de masas de eucaliptais.
A modificación puntual afectará directa ou indirectamente aos factores de sustentabilidade
debéndose estudar cales serán os efectos sobre os elementos vulnerables e estratéxicos do
territorio.
Nesta fase inicial da avaliación ambiental estratéxica valoraremos os principais efectos sobre as
variables ambientais do medio así como a natureza de ditas afeccións dun xeito sintético. Analízanse
os efectos sobre as alternativas 0, 1 e 2.

6.3.

EFECTOS SOBRE A PAISAXE

Efecto: Cambios na calidade paisaxística pola alteración da calidade visual das paisaxes.
As alternativas 1 e 2 implican a transformación nunha superficie maioritariamente forestal arborada
en equipamentos deportivos e comerciais o que provocará efectos que poden ser negativos sobre a
calidade da paisaxe.
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Os efectos ambientais das alternativas 1 e 2 serán menos significativos canta menor incidencia visual
teña o ámbito da actuación. O ámbito ten unha fraxilidade entre baixa e media polo que a
introdución de formas e volumes artificiais, nun ámbito caracterizado como de calidade paisaxística
baixa (por as infraestruturas viarias, os usos artificiais e as masas de eucalipto que banalizan a
paisaxe), non provocará un impacto negativo moi significativo, aínda que si entendemos que a
proposta requirirá medidas de integración paisaxística.
A paisaxe actual do ámbito é de desorde e banalización e por tanto a modificación puntual pode
provocar unha mellora da calidade paisaxística si se integran axeitadamente os novos volumes
artificiais na paisaxe periurbana forestal característica do ámbito.
Por tanto, o efecto sobre a paisaxe de ámbalas alternativas é negativo pouco significativo. Si ben
entendemos que as dúas alternativas deberán ter en conta medidas de integración paisaxística para
integrar as actuacións con harmonía no territorio e mellorar a súa calidade paisaxística global.

6.4.

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO NATURAL

Efectos sobre perda de conectividade:
As masas arboradas na actualidade ademais de non ter interese natural, están en parte illadas polas
grandes infraestruturas de comunicacións AP9 e VG20. na alternativa 2 o parque recreativo e de ocio
que ten mais de 25 ha potenciará a conectividade cos espazos forestais próximos. Efecto positivo.
Efectos sobre os espazos naturais (directos ou indirectos):
Non se produce ningún efecto directo sobre os espazos protexidos e entendemos que tampouco
indirecto xa que o espazos protexido máis próximo é Gándaras de Budiño e se atopa a máis de 2 km.
Efecto sobre a perda de vexetación:
As alternativas 1 e 2 provocan perda unha gran superficie de arborado, fundamentalmente masas
monoespecíficas de eucaliptos e por tanto sen presentan valores naturais nin paisaxísticos e os
efectos sobre o patrimonio natural da perda destas masas arboradas on son significativos. Si ben
polas dimensións tanto na alternativa 1 como na 2 consideramos que o efecto é negativo.
Efectos sobre alteración de hábitats faunísticos e a súa mobilidade:
Este efecto defínese como a eliminación de terreos que utiliza a fauna como zonas de refuxio,
alimentación e nidificación, como consecuencia da ocupación directa de terreos ou a contaminación
dos mesmos; debéndose ter especial atención na protección das especies mais vulnerables e
necesitadas de protección como as especies vulnerables ou en perigo de extinción.
En canto a fauna non hai afeccións significativas en ningunha das alternativas, xa que non afectan a
ningún hábitats de interese para as especies de flora e fauna ameazada que son as que aparecen no
catálogo galego de especies ameazadas e no resto da lexislación sobre biodiversidade.
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O único que haberá que ter en consideración é o sapoconchos Emis orbicularis e a Escribenta das
canaveiras.

6.5.

EFECTOS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL

Preservar e valorizar os elementos patrimoniais.
De acordo en cumprimento do artigo 35 da LPCG e a determinación 9.3 das DOT, antes de levar a
cabo calquera actuación sobre o territorio, deberase realizar unha prospección arqueolóxica co
obxecto de identificar con precisións todos os bens merecedores de protección que se atoparan
dentro do ámbito da modificación puntual.
Ningunha das dúas alternativas presenta elementos patrimoniais no interior do ámbito si ben no
ámbito alberga patrimonio cultural representado por xacementos arqueolóxicos e tomaranse as
medidas de protección dos bens cultural tendo en conta as determinacións que estableza a Dirección
Xeral do Patrimonio Cultural ao respecto.

6.6.

EFECTO SOBRE A OCUPACIÓN DO TERRITORIO

O consumo de solo non artificializado é sempre un efecto negativo por perda directa do recurso
edáfico natural non renovable. Prodúcese unha perda maior nos terreos que posúen un uso
agropecuario pola perda de capacidade agrolóxica que nos terreos forestais. O cambio de uso do
solo supón unha afección ao medio natural.
O solo é un recurso escaso, moi valioso e practicamente non renovable, posto que os procesos de
artificialización do solo son case que irreversibles. O principal efecto ambiental do consumo de solo é
negativo si ben os solos afectados non presentan aptitude agraria.
O efecto negativo por consumo de solo en ambas alternativas é negativo significativo pola superficie
utilizada e polo que a maioría do ámbito atópanse na actualidade non artificializado.
De acordo aos datos do SIOSE podemos sinalar a presenza dunha forte artificialización no ámbito
coas grandes infraestruturas viarias o intercambiador de Puxeiros que enlaza a AP9 e a VG20, e que
fai de límite norte de ambas alternativas, aos equipamentos culturais deportivos do Circulo
Recreativo Mercantil que limita con ambas alternativas, un viveiro de plantas, unha residencia
xeriátrica que se localizan dentro da alternativa 2 e fora na alternativa 1, núcleos rurais e vivendas
diseminadas próximas aos límites das dúas alternativas fan que a calidade paisaxística sexa baixa.
Ademais os usos forestais no ámbito representan máis do 90% do ámbito en ambas alternativas e
estes usos son basicamente masas de eucaliptais e en moita menor medida masas mixtas de
eucaliptos con piñeiros. Os usos agrarios no ámbito podemos dicir que non son significativos en
ningunha das dúas variables con menos de 1% e menos de 3% na alternativa 1 e 2 respectivamente.
Sendo cifras moi cativas que reflexa a mala aptitude agraria destas terras.
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Exposición a riscos naturais e tecnolóxicos
Non se aumenta o risco de incendios forestais con respecto á situación actual, pola contra coas
medidas a tomar nas masas arboradas do ámbito como nas áreas forestais próximas minguará o
risco de incendios forestais. A alternativa 1 tiña mais risco de incendios que a alternativa 2. Si ben
ambas presentan risco de incendios forestal.

6.7.

EFECTO SOBRE A ATMOSFERA E CAMBIO CLIMÁTICO

Os efectos ambientais provocados pola modificación puntual sobre o clima serán negativos, xa que é
necesario talar unha superficie dunhas 40 ha actualmente arboradas que actúan como sumidoiro de
CO2. Así a redución da cuberta arbórea aumentará a emisión de CO2 con motivo da combustión.
As árbores, á vez que sumidoiros de CO2 son unha importante fonte de osíxeno. Sendo por tanto
necesario plantar árbores no parque recreativo e de ocio para diminución dos efectos negativos do
cambio climático, apoiado no arborado como sumidoiro.
Os vehículos a motor de combustión que circularán pola modificación puntual non provocarán un
aumento significativo de emisión de gases contaminantes á atmosfera, polo que o efecto sobre a
calidade do aire non será significativo.
Incremento da contaminación lumínica. Efecto negativo moderadamente significativo. O
desenvolvemento urbanístico producido pola modificación puntual conleva, necesariamente, a
instalación de sistemas de iluminación nocturnos.
En canto a protección á atmosfera deberá fomentarse o uso de materiais, produtos e tecnoloxías
limpas que reduzan as emisións contaminantes e de gases de efecto invernadoiro, así como o
emprego de materiais reciclables ou reutilizables que contribúan a mellorar a eficiencia no uso dos
recursos.
As afeccións acústicas non deberán ter incidencia na modificación puntual e en último co deberase
garantir os obxectivos de calidade acústica aplicables a cada área.

6.8.

EFECTOS SOBRE A ENERXÍA

O principal efecto é o aumento do consumo enerxético. A obtención da enerxía é unha das cuestións
mais relevantes na problemática ambiental global. Será necesario tomar medidas para reducir o
consumo enerxético. Efecto negativo significativo.
A modificación puntual deberá contribuír á redución das necesidades enerxéticas, para o que
promoverase o usos de enerxías alternativas.
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6.9.

EFECTOS SOBRE A MOBILIDADE

A modificación puntual proposta ten incidencia sobre o fluxo de tráfico no municipio e no ámbito.
Prevense efectos significativos positivos sobre esta variable respecto da situación de partida, xa que
facilitará unha conectividade mais eficiente mediante a mellora dos accesos. A mellora da mobilidade
coas novas conexións leva parello unha maior accesibilidade comarcal e unha nova vía alternativa
para dar servizo ao ámbito e a poboación de Mos.
Ámbalas alternativas melloran a mobilidade a diferentes escalas creando niveis de mobilidade
diferenciada. Melloran a mobilidade viaria tanto, no ámbito da modificación puntual como na
conexión cos núcleos rurais e haberá unha maior accesibilidade tamén cara ao campus universitario
dende Mos, ademais tamén mellorará a mobilidade alternativa non motorizada así como a
oportunidade de utilizar o aparcamento como aparcamento disuasorio .
A mellora da mobilidade é un efecto fortemente sinérxico moi positivo sobre moitas das variables
ambientais calidade de vida, a saúde, a cohesión social, a mellora da calidade do aire, o consumo
enerxético, a mellora da calidade acústica.

6.10. EFECTO SOBRE O CICLO HÍDRICO
A modificación puntual identifica, localiza e caracteriza os recursos hídricos existentes, así como as
necesidades de redes de abastecemento e saneamento.
Non hai risco de inundación no ámbito.
A alternativas poden ter incidencia sobre o ciclo de auga respecto a situación de partida, tanto pola
demanda do consumo de auga como polo incremento significativo de solo impermeabilizado como
polo risco de contaminación das augas, tanto das augas superficiais como as augas subterráneas,
sendo necesario evitar o impacto de contaminación dos regos e regatos augas abaixo do ámbito.
Contaminación das augas subterráneas. Efecto negativo que hai que avaliar xa que as augas
subterráneas non deben ser afectadas pola modificación puntual e en todo caso será necesario dar
unha solución aos pozos de auga existentes na área, así como á protección do regato que penetra no
ámbito.
Efecto de aumento do consumo de auga. As novas accións de usos deportivos e comerciais terán un
efecto negativo debido ao aumento de consumo de auga e das necesidades de depuración. Sendo
necesario tomar medidas para minimizar o consumo e para mellorar a calidade das augas.
Alteración da drenaxe natural. Efecto negativo en ambas alternativas.

6.11. EFECTOS SOCIOECONÓMICO
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Oportunidade de actividade económica Os efectos derivados da proposta do solo comercial e
deportivo contribúe a diversificación económica, sendo por tanto un efecto positivo.
Mellora da accesibilidade a dotacións deportivas e servizos. Efecto positivo
A previsión fomentando a xeración de emprego e de tecido empresarial. A previsión é potencial ás
múltiples funcións que cumpren as áreas deportivas sobre a calidade de vida.
Ademais promocionarase o fomento da función recreativa e deportiva do espazo forestal como gran
parque e espazo deportivo.
Potenciará o coñecemento e goce da natureza por parte da sociedade.

6.12. EFECTOS SOBRE RESIDUOS
Aumento da xeración de residuos.

A execución das accións construtivas do plan e o seu

funcionamento supoñen un incremento do volume de residuos de diferentes tipoloxías que será
necesario xestionar.

6.13. MATRIZ DE EFECTOS
IMPACTOS
MODIFICACIÓNS DA PAISAXE: VARIACIÓN DA TOPOGRAFÍA
PAI
PAI

NA A
B
Alt1 Alt 2 Alt 0

MODIFICACIÓNS DA PAISAXE: VARIACIÓN DA TOPOGRAFÍA
ALTERACIÓN DA CALIDADE VISUAL: INTERVISIBILIDADE E CUNCAS VISUAIS

PNA AFECCIÓN A CONECTIVIDADE ECOLÓXICA
PNA AFECCIÓNS SOBRE OS ESPAZOS NATURAIS (DIRECTAS OU INDIRECTAS)
PNA PERDA DE MASAS ARBORADAS SEN INTERESE NATURAL
PNA ALTERACIÓNS DE HÁBITATS FAUNÍSTICOS
SOL CONSUMO DE SOLO
SOL EXPOSICIÓN A RISCOS (INCENDIOS FORESTAIS)
PCU ALTERACIÓNS AO PATRIMONIO CULTURAL
MOB MOBILIDADE ALTERNATIVA
MOB ACCESIBILIDADE VIARIA
CC SUMIDOIRO DE CO2 COA TALA DO ARBORADO
CC

INCREMENTO CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

CC

EMISIÓN GEI

MOB MOBILIDADE ALTERNATIVA
HID ALTERACIÓN DA REDE HIDRICA SUPERFICIAL E OU SUBTERRANEA
HID

CONSUMO DO RECURSO AUGA

HID

MELLORAS ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DA REDE

RES

AUMENTO DA XERACIÓN DE RESIDUOS
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7.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS CONCORRENTES

A presente modificación recolle as directrices e normativa do planeamento territorial vixente.

7.1.

DIRECTRICES ORDENACIÓN DO TERRITORIO (DOT)

A modificación puntual é coherente coa estratexia territorial das DOT.
Resaltamos varias medidas ambientais que son coherentes coa proposta da modificación puntual:
A MP debe incorporar accións e medidas necesarias para garantir a protección dos recursos naturais
e incentivar a mellora da calidade ambiental do territorio (determinación 7.1.1 das DOT)
En canto á consideración da conectividade ecolóxica do territorio ( determinacións 7,2,2 e 7.2.3 das
DOT) consérvase e potenciase a conectividade,da zonas verdes. Ademais tendo en conta a escasa
representatividade das masas de frondosas autóctonas considerase necesario favorecen o fomento
no territorio.
Promover o fomento de especies autóctonas (Det 7.1.2d4 das DOT) e evitaranse a introdución e
proliferación de especies foráneas, e, na medida do posible, procurarán o control das xa introducidas
e identificadas como invasoras nos espazos próximos. Acacia melanoxylon.
Medidas para favorecer o aforro enerxético e as infraestruturas necesarias para atender ás novas
demandas derivadas do desenvolvemento prevista coa MP. (4.7.2 DOT).

7.2.

EFECTOS SOBRE AS DEMAIS LEXISLACIÓNS SECTORIAIS

A modificación puntual deberá ser coherente coas determinacións derivadas dos plans sectoriais que
puideran afectar ao ámbito.
7.2.1.

Plans de conservación e recuperación

O ámbito de estudio está dentro da área potencial de distribución do Sapoconchos europeo (Emys
orbicularis) e da Escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitánica Steinbacher)
7.2.1.1. Plan de recuperación do Galápago Europeo (Emys orbicularis)
O decreto 70/2013 do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de recuperación do sapoconcho común
(Emys orbicularis L.) en Galicia, Ten por finalidade e obxetivos (artigo 3) “consolidar a conservación
dos núcleos de poboación coñecidos de sapoconcho común, garantindo así a supervivencia a longo
prazo destas poboacións, e promover a introdución da especie no seu hábitat potencial, duplicando
polo menos o número de zonas de presenza coñecidas na actualidade.
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Estamos na área de distribución potencial que é a área que polas súas características naturais e
estado de conservación reúne condicións como hábitat da especie. Forman tamén parte desta área
de distribución potencial as áreas identificadas e verificadas como zonas de conexión entre os actuais
núcleos de poboación. Se inclúe las masas de augas lenticas e zonas húmedas, así como as súas
correspondentes zonas de policía.

O noso ámbito de estudio está dentro da área potencial de distribución da especie e alonxado da
zona de presencia da especie ou do ámbito prioritario de conservación que está en Gándaras de
Budiño.
O decreto 70/2013 non establece unha norma de protección especifica para a área de distribución
potencial, sendo de aplicación as normas xenéricas establecidas no artigo 9 que establece: “Tanto
os proxectos comprendidos no ámbito de aplicación do Real decreto lexislativo 1/2008, do 11 de
xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de avaliación de impacto ambiental de
proxectos, como os plans e programas comprendidos no ámbito de aplicación da Lei 9/2006, do 28
de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente, cando poidan
afectar o hábitat do sapoconcho común, deberán avaliar os seus efectos sobre el e sobre a posible
recuperación da súa poboación.”
7.2.2.

Plan de recuperación da subespecie lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza
schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia.

O decreto 75/2013, do 10 de maio, polo que se aproba o Plan de recuperación da subespecie
lusitánica da escribenta das canaveiras (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica Steinbacher) en
Galicia. O decreto establece 3 áreas de protección estando o ámbito de actuación dentro da área de
distribución potencial que inclue : todos aqueles humidais costeiros que poderían ser empregados
pola subespecie ben como áreas de descanso durante movementos dispersivos ou entre as áreas de
distribución actual, ou ben en épocas diferentes ás de cría, en especial durante o inverno. A
delimitación da zona inclúe todos os humidais de Galicia con vexetación palustre de gran porte
presentes entre a liña de costa e 15 km cara ao interior
Non temos hábitat húmidos no ámbito nin na área de amortecemento.
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Por último, sinalar que non se establece o mesmo que no caso do Sapoconcho ningunha normativa
específica sobre o ámbito de distribución espacial e a nosa actuación non ten efecto sobre os
hábitats da Escribenta.
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B. CONCLUSIÓN
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O presente documento Documento Inicial estratéxico, que se presenta nun Tomo único, desenvolve
o Modificación Puntual nº 1 do Plan xeral de Ordenación Municipal de Mos para a delimitación dun
sector de solo urbanizable de usos dotacionais e terciarios.
Redáctase como parte da documentación necesaria para dar cumprimento ao artigo 29 da Lei
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental estratéxica ordinaria de plans e programas.
O documento presentarase ante a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia, xunto coa solicitude de inicio da
avaliación ambiental estratéxica ordinaria e do documento inicial estratéxico (DIE) que se redacta en
tomo independente.

Vigo, Decembro de 2017,

Asdo.: Xavier Rivas Barros
Arquitecto. Col. 1.105 COAG
ORDENACIÓN TERRITORIAL, INFRAESTRUTURAS E MEDIO AMBIENTE, S.L. (OTIMA, S.L.)

Asdo.: Ramón Vega López
Arquitecto municipal
CONCELLO DE MOS
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C. PLANOS
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DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉXICO
Nº PLANO

DENOMINACIÓN

DIE-01

ALTERNATIVA 1

1/8.000

A3

DIE-02

ALTERNATIVA 2

1/8.000

A3

ESCALA

FORMATO
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DELIMITACIÓN

SERVIZOS URBANOS
APARCAMENTO PÚBLICO

DOTACIONAL PRIVADO (DEPORTIVO)

ZVEL PÚBLICOS

TERCIARIO

SX. VIARIO

DOTACIONAL PÚBLICO

SL. VIARIO
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