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O CES APORTOU SUXESTIÓNS AMBIENTAIS PARA O FUTURO PXOM DE CAMBADOS 
 
O día 3 do pasado mes de xuño o Concello de Cambados presentou o Documento do Inicio do PXOM 
ante a Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas, para que este organismo o revisara e o 
expuxera a exposición pública. Este é o primeiro paso dun proceso administrativo que ten como fin 
adecuar o futuro PXOM á lexislación ambiental e previr posibles impactos asociados a dita planificación 
urbanística. O seguinte paso será que a Consellería enviaralle ao Concello un Documento de 
Referencia no que se deberían especificar todos aqueles aspectos ambientais que se deben coidar á 
hora de planificar o PXOM (coidado da calidade de vida, da paisaxe e do medio) que o Concello deberá 
contestar redactando un Informe de Sostibilidade Ambiental que demostre que o PXOM non causará 
futuros problemas a este respecto. 
 
O Colectivo Ecoloxista do Salnés ven de presentar o pasado 2 de xullo as súas suxestións ante a 
Conselleria de Medio Ambiente (Secretaría de Calidade Ambiental), para que así as tivera en conta á 
hora de redactar o Documento de Referencia. 
 
As suxestións do CES fundamentáronse nos seguintes aspectos destacables: 
 
Débese inclúir a zonificación asociada aos espazo protexido LIC Ons-O Grove (espazo da Rede Natura 
2000) que inclúe principalmente a franxa costeira de Castrelo. Dita zonificación está recollida no Plan 
Director da Rede Natura 2000, documento de xestión redactada pola Consellería de Medio Ambiente e 
que se atopa nas derradeiras fases de aprobación. O CES considera importante incluílo no PXOM pois 
son dous documentos de planificación territorial que deben conxugarse. 
Ademais o CES solicita que se creen zonas tampón ao redor de dito LIC, para evitar impacto visual 
urbanístico ao redor do espazo protexido vitando así casos tan impactantes como o da Revolta, nas 
proximidades da Lanzada (Sanxenxo). Así mesmo, a adecuación do Parque Ouso da Torre (na 
desembocadura do Umia, zona LIC) debe evitar a pavimentación e a artificialización en demasía dun 
espazo natural protexido. 
 
O monte da Pastora, un dos miradores con máis beleza da comarca,cun alto interese local, débese 
protexer como Solo Rústico de Protección Forestal e Paisaxístico que evite usos incorrectos da zona que 
afeen máis a contorna. 
 
O documento de inicio presenta a transformación prevista no saco de Fefiñáns e no piñeiral de 
Tragove para facer un parque público, unha praia artificial e un espazo para deportes náuticos.  O CES 
considera que o Informe de Sostibilidade Ambiental debe incluír un informe serio de viabilidade 
económico e ambiental (contaminación existente nas augas, alteración da dinámica das augas e do seu 
fondo, impacto na paisaxe, impacto no marisqueo, despilfarro de recursos públicos...). 
 
O CES tamén cree que a análise do impacto na paisaxe do futuro PXOM débese realizar con 
metodoloxías modernas e obxectivas, fuxindo así de citas literarias ofrecidas no documento de inicio, 
máis propias dun folleto turístico que dun informe técnico. Así mesmo débese proceder cos inventarios de 
flora e fauna cambades para que se axusten á realidade, e non se realicen malas copias doutros 
inventarios que moi pouco teñen que ver coa vida natural de Cambados, xa que no documento de inicio 
aparecen referencias á flora da Lanzada, por exemplo. 
 
En canto á estimación de vivenda, no documento de inicio, o CES detectou un erro de cálculo que 
supón un desfase de máis de 100 vivendas, a maiores. Estes erros quitan credibilidade a calquera 
planificación urbanística, aumentando a desconfianza sobre a rigorosidade dos datos ofrecidos nel. 
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No documento de inicio do PXOM presenta unha planificación baseada no desenvolvemento urbanístico 
das parroquias, o CES considera importante que se detalle un plan de mobilidade sostible, baseado no 
transporte público e en carrís para bicicletas, que nin se menciona no documento de inicio. E en relación 
a isto o plan de ampliación das infraestruturas viarias debe evitar as vías en paralelo, demasiado 
frecuentes nesta planificación presentada. 
En canto á enerxía, o PXOM non reserva solo para a implantación de enerxías renovables, nin 
detalla se as novas construcións teñen que cumprir cos criterios de eficiencia enerxética. Tampouco se 
citan criterios de aforro no alumeado público. Tamén no documento de referencia, a criterio do CES, 
débense solicitar datos detallados e o seu impacto social e ambiental da instalación de infraestruturas 
asociadas ás telecomunicacións. 

 
O CES solicitou á Consellería de Medio ambiente, Territorio e Infraestruturas que se tiveran en conta as 
súas suxestións para a elaboración do Documento de referencia paro aínda non se informou ao respecto. 
 
 
 
 
 
Salnés, 10 de xullo de 2013 
 
 
Marta Lois 
Presidenta do CES. 

 


