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Á SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 

Santiago de Compostela 

 

ASUNTO: Trámite de consultas no procedemento de avaliación ambiental estratéxica  
Nome do plan: Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cambados  
Órgano promotor: Concello de Cambados  
Código: 1545/2013  
 

 

Marta Mª Lois Silva,  con D.N.I. 76861044N, maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 

100, O Grove; aos mesmos efectos o teléfono 680 580 086 e o correo electrónico cesalnes@yahoo.es; como 

presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) e en representación da súa xunta directiva, 

 

EXPÓN: QUE FAI ENTREGA POR ESCRITO EN FORMATO ELECTRÓNICO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO), 

DENTRO DO PRAZO ESTABLECIDO, DESTE DOCUMENTO DE SUXESTIÓNS DO C.E.S. (sete páxinas) PARA  A 

ELABORACIÓN DO DOCUMENTO DE REFERENCIA DO I.S.A. DO PXOM DE CAMBADOS (código 1545/2013).  

 

SOLICITA: 

SE LLE MANTEÑA INFORMADA DE COMO E CANDO DITAS SUXESTIÓNS DO CES SERÁN TIDAS EN CONTA, 

ASÍ COMO DO AVANCE DO PROCEDEMENTO DE A.A.E. 

 
 
 
Marta Mª Lois Silva 
Presidenta do CES 
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SUXESTIÓNS DO COLECTIVO ECOLOXISTA DO SALNÉS AO 
DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA A ELABORACIÓN DO ISA 
DO PXOM DE CAMBADOS. 
 
 
Para a elaboración destas suxestións tivemos en conta: 
 
-O Documento marco de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) dos Plans Xerais de Ordenación 
Municipal (PXOM), aprobado por unanimidade do Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
en Santiago de Compostela o 19 de xaneiro de 2007. (En diante D.M.R.). 
 
-O noso coñecemento directo da realidade ambiental e social deste concello, enmarcado dentro da bisbarra do 
Salnés, é dicir, o noso campo de actuación dende hai 25 anos. 
 
-Os coñecementos técnicos en diversas ramas da bioloxía, xeoloxía e ciencias ambientais dalgúns dos membros do 
noso colectivo. 
 
A continuación iremos resaltando do anteproxecto do PXOM,  os principais aspectos que nos parecen máis 
importantes para ter en conta á hora de elaborar o Informe de Sostibilidade Ambiental: 
 
 
 
1. EN CANTO AO SOLO RÚSTICO POR REDE DE ESPAZOS NATURAIS. 
 
1.1 Na cartografía,  no tomo 1, Planos de información urbanística, no plano referente aos límites da Rede Natura 

2000, do LIC Ons-O Grove, falta a referencia á figura de protección de Humedal protexido polo convenio 
Ramsar. Así mesmo, en ningún apartado do tomo 2, Estudio do medio Rural e Memoria tampouco se cita dita 
figura. A efectos de delimitación, os límites son coincidentes coas outras figuras proxectadas na cartografía, 
pero a ausencia de dita mención a esta figura de recoñecemento mundial ao humedal da foz do Umia non 
debería pasarse por alto nun documento de xestión do territorio como é o PXOM de Cambados. 

 
1.2 O Plan Director que rexerá o funcionamento da Rede Natura en Galicia, como parte da Rede 

Natura 2000 europea dedicada a conservación da biodiversidade europea a través da protección de 
especies e hábitats, redactado pola Xunta de Galicia (Dirección Xeral de Conservación da Natureza), 
non se cita nin se ten en consideración en ningún apartado do documento de inicio presentado, nin 
sequera nos apartados 5.2.11.4 de Efectos previsibles sobre as normas aplicables, nin no apartado 6  
d e plans de incidencia supramunicipal. O CES considera que se debe incluír no PXOM as disposicións e 
a zonificación presentadas no Plan Director da Rede Natura 2000  que actualmente se atopa nos 
derradeiros trámites de aprobación. Un concello como Cambados, cunha parte significativa do seu litoral 
incluído no espazo protexido LIC Ons-O Grove, non pode crear un PXOM sen nin tan sequera facer referencia a 
este documento (de maior rango), que aínda que estea en trámites de aprobación, xa está moi adiantado e 
pode servir de base para a planificación urbanística nestas zonas afectadas polos límites do LIC.  Así debería 
terse en conta, aínda que non estea aprobado, igual que se fai referencia ao futuro Plan de usos do porto de 
Tragove. 
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1.3 Unha proposta de protección activa sería a creación de zonas tampón do espazo protexido Complexo Umia- O 

Grove. O CES considera que non se ten en conta no avance do PXOM o coidado paisaxístico desas zonas, nin 
a afectación da construción nos límites do espazo protexido. 
 

1.4 Por outra banda, o documento de inicio do PXOM menciona en varias ocasións a adecuación da ribeira do 
Umia para o uso público e no Parque Ouso da Torre. Sen embargo dita adecuación non se describe 
minimamente, nin se considera na análise de previsión de efectos ambientais do apartado 5.2.9 da Memoria 
Xustificativa. O CES considera que estas actuacións, terán unha incidencia no LIC Ons-O Grove, e por iso debe 
contar cun  detallado estudio ambiental e paisaxístico que contemplen as medidas de protección que impidan a 
sistemática pavimentación e  artificialización que se da na comarca do Salnés sobre os (escasos) espazos 
naturais. 

 
1.5 Na análise do medio rural, no apartado 2.3 non se menciona o LIC Ons_O Grove. O CES considera que un 

Municipio situado en zona LIC debe asumir a súa presenza como unha fortaleza, como así ditan as políticas 
ambientais europeas. Os valores naturais do Salnés e de Cambados débense manter e potenciar para que 
xeren maior calidade de vida aos habitantes e tamén recursos económicos. 

 
 
 
2. EN CANTO A SOLO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL E PAISAXÍSTICO. 
 
2.1 Na alternativa 2 non se menciona o interese paisaxístico do monte e mirador da Pastora, sito no núcleo de 

Cambados, no lugar de Santa Mariña Dozo.  Este espazo, de interese local pola súa identificación pola 
poboación de Cambados como un dos puntos de referencia máis importantes e coñecidos para poder desfrutar 
da paisaxe e do entorno de Cambados xa que está próxima ao núcleo urbano, ligado a unha romaría popular, 
sito sobre un dos castros primixenios da vila de Cambados, parece ser  que non merece ningunha 
consideración á hora de clasificar o seu solo.  O CES considera que o  monte da Pastora debe ser 
considerado como SRP Forestal e Paisaxístico, polo que o documento de referencia debe promover que 
se analice as consecuencias paisaxísticas da alternativa 2 sobre este mirador para así poder 
reconsiderar  a estratexia urbanística e que se salvagarde  súa beleza . 

 
2.2 N a alternativa 2 proponse unha alteración de usos do entorno do saco de Fefiñáns e piñeiral de Tragove, 

zona próxima ao Porto de Tragove  no núcleo de Cambados. No documento de inicio cítanse moi someramente 
proxectos tan importantes como a instalación dunha praia fluvial, unha zona de deportes náuticos e un Parque 
na zona forestal do piñeiral de Tragove. Ditas actuacións nesta zona terán un impacto visual e ambiental na 
zona que se deben ter en conta para a implantación de medidas correctoras e por iso no Documento de 
Referencia se debe por especial aceno en que se detallen as características de ditas actuacións, se realice un 
estudio ambiental de incidencia na zona e na dinámica das augas costeiras do entorno, así como un informe 
económico que analice o impacto sobre o marisqueo e tamén demostre a viabilidade da instalación dunha zona 
lúdica relacionada con deportes acuáticos. O CES considera que o piñeiral e o saco de Fefiñáns son zonas 
que aportan riqueza paisaxística ao entorno de Cambados e que non deberían ser recalificados como 
Parques e espazos libres sen un detallado informe de actuacións acompañado duns estudos ambiental i 
económico. 
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3. EN  CANTO Á VALORACiÓN DA PAISAXE (APARTADO 1.5 DO ESTUDO DO MEDIO 
RURAL). 
 
As análises da paisaxe ofrecida en dito apartado, ou tamén na descritiva pormenorizada das parroquias, recollen 

impresións subxectivas e citas literarias que facilitan a lectura e fan que o lector se faga cunha imaxe do 
entorno, máis non ofrece o rigor e a seriedade dunha analítica da paisaxe que un PXOM require para a 
posterior toma de decisións sobre os usos do territorio.  Así o Documento de Referencia debe incidir en 
reclamar una analítica da paisaxe que empregue metodoloxías que minimicen o sesgo subxectivo e 
ofreza resultados fiables e obxectivos.   

 
 
 
4. EN CANTO Á DESCRIPCIÓN DA VEXETACIÓN (apartado 1.3.8 da memoria xustificativa). 

 
No apartado de 1.3.8.1 de vexetación potencial faise unha copia exacta da descrición da flora para o sitio 
Ramsar (único sitio onde se cita descontextualizado). Esta copia fai que se tome como vexetación potencial 
flora que si está presente no litoral de Cambados e que sen embargo non aparece no apartado 1.3.8.2 de 
vexetación actual. A copia desta descrición fai que o documento de inicio do PXOM de Cambados cite especies 
e lugares doutros concellos da comarca (por exemplo a Lanzada no Grove, ou ecosistemas dunares non 
presentes no litoral cambadés). O documento de Referencia debe esixir un estudo da flora cambadesa, 
potencial e actual, rigoroso e serio sobre o que basear as futura decisións reflectidas no PXOM. Tamén 
se debe citar a bibliografía consultada. 

 
 
 
5. EN CANTO Á DESCRIPCIÓN DA FAUNA (apartado 1.3.9 da memoria xustificativa). 

 
Non se citan os estudos nos que se basean os datos ofrecidos nas táboas de inventarios de fauna, aparecendo 
datos que non concordan cos estudos e observacións dos que o CES dispón. O documento de referencia 
debe incidir na seriedade e rigor dos datos de fauna ofrecidos, así como que se revele a metodoloxía e 
bibliografía consultada. 
 

 
 
6. EN CANTO A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: 
 
6.1 No documento de inicio faise referencia a que as estruturas viarias de nova construción realizaranse 

empregando camiños tradicionais, sen embargo na cartografía asociada á alternativa 2 pódese observar que 
dita premisa non se cumpre.  Ademais en diversas zonas danse casos de vías en paralelo. O documento de 
referencia debe insistir en que se analicen as consecuencias ambientais, paisaxísticas, sociais e 
patrimoniais da construción da rede de vías proposta en base ao desenvolvemento urbanístico das 
parroquias cambadesas. 

 
6.2 O CES cre que no Documento de Referencia debe instar a que se especifique como na reestruturación e 

revisión da actual estrutura viaria se terá en conta a introdución de itinerarios peonís e de bicicletas 
para fomentar unha mobilidade sostible. 
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6.3 Tamén se debe instar ao concello a facer unha análise seria de cal é a situación actual do transporte público 

no concello, practicamente inexistente e moi deficiente (igual que na maioría do Salnés). E que se se 
compromete a fomentalo, especifique como e con que competencias, canto esforzo e con que mecanismos 
conseguirá fomentar o transporte público.  

 
6.4 Tampouco se establecen medidas de calmado do tráfico para reducir os privilexios do automóbil, tal como se 

recomenda no D.M.R. 
 
Se non se teñen en conta estas suxestións, será imposible valorar no ISA como este PXOM contribúe (de 
forma positiva ou negativa ) a mellorar a mobilidade sostible, a reducir o consumo enerxético e as emisións 
contaminantes e a mellorar a calidade de vida dos seus veciños diminuíndo a contaminación acústica. 
 
 
 
7. EN CANTO Á APROXIMACIÓN ÓS EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES. 
 
Non cabe dúbida que a planificación dun territorio debería ter consecuencias positivas para ese territorio, xa que 
permite analizar os cambios, ver alternativas e tomar as decisións adecuadas aplicando medidas de corrección dos 
efectos negativos asociados. No documento de referencia débese facer esta analítica previa, fuxindo do que nos 
ofrece este apartado 5.2.9 da Memoria xustificativa. Esta aproximación é moi sesgada e incompleta, poñendo en 
valor os aspectos positivos que supóstamente ( e soamente a xuízo do equipo redactor) consideran que traerá 
consigo a alternativa 2.   

Non se citan, ou moi brevemente, aspectos ambientais cruciais a ter en conta nunha planificación do 
territorio como o risco de contaminación industrial, contaminación acústica, a alteración da paisaxe, incidencia na 
hidroloxía, fauna e flora. O documento de referencia debe solicitar unha avaliación ambiental pormenorizada 
axustada como mínimo ao que se cita o documento Marco para os ISA. Tamén debe aparecer un apartado de 
avaliación ambiental sobre o espazo protexido LIC Ons-O Grove (será necesario un I.S.A. para valorar ata que 
punto este LIC verase afectado polo plan, e non centrarse unicamente nas zonas nas que se vai edificar). 
 
Outros aspectos a resaltar no documento de referencia en canto aos efectos ambientais: 
 
7.1 Afección á hidroloxía e hidroxeoloxía: Con respecto á variable Ciclo Hídrico, tal e como indica o Documento 
Marco de Referencia, sería necesario ter en conta os seguintes aspectos: 
 
-Estudar o balance hídrico e capacidade de recarga do sistema á hora de dimensionar e establecer a clasificación e 
cualificación do solo. 
 
Non se menciona nada ao respecto no Documento de Inicio, e sen embargo no Plan de Auga proposto no apartado 
5.2.8.3.2 dise que se fai precisa a construción de 6.500m3 de depósitos de almacenamento (triplicando o que hai 
actualmente, segundo os datos ofrecidos).  No documento de referencia débese presentar a documentación 
que avale este incremento de oferta e a súa sostenabilidade. 
 
-Incorporar a demostrada capacidade para o saneamento nos desenvolvementos previstos. 
No documento de referencia débese demostrar que a futura EDAR de Ribadumia e a actual de Tragove serán 
suficientes para as previsións de crecemento futuro da comarca, non só de Cambados, xa que dan servizo a varios 
concellos. 
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-Establecer no solo urbanizable unhas porcentaxes mínimas de zonas sen impermeabilizar.  
Non se citan no documento de inicio. 
 
-Promover a utilización de pavimentos drenantes na urbanización, ou en todo caso facilitar a recarga natural do 
terreo. 
Non se citan no documento de Inicio. 
 
 
7.2 Afección ó medio ambiente atmosférico 
 
No Documento de referencia débese valorar as emisións na zona urbana e na súa periferia. 
 
Tampouco se especifica no Documento de Inicio nada acerca das instalacións de telecomunicacións nin de 
suministro eléctrico (contaminación electromagnética), polo que se deberán especificar no ISA para poder valorar a 
súa correcta colocación e se se fixan ou non medidas preventivas ou correctoras. 
 
 
7.3 Enerxía 
 
No documento de inicio non se mostra:  

• Se as novas construcións se deseñarán con criterios de eficiencia enerxética, e tampouco se 
especifica se se fará en forma de recomendación ou se se elaborará unha normativa firme ao respecto. 

 
• Tampouco se plántella en ningún momento a posibilidade de implantar ou reservar solo para 

infraestruturas de xeración propia de enerxías renovables que diminúan a dependencia. 
 

• Tampouco se sabe se establecerán  medidas ou non para reducir o consumo enerxético e a contaminación 
luminosa do alumeado público. 

 
É preciso que o documento de referencia solicite información relacionada con medidas de aforro enerxético. 
 
 
7.4 Xeración de residuos 
 
No Documento de Inicio non se fai un cálculo do volume de residuos que se xerará polo desenvolvemento 
urbanístico previsto no PXOM. No documento de referencia deberase solicitar e tamén a súa planificación de 
recollida e almacenaxe de residuos domésticos e perigosos. 
 
 
 
8. NO TOCANTE Á ESTIMACIÓN DA VIVENDA DA ALTERNATIVA 2 (pax. 117 da memoria xustificativa) 
 
Na páxina 117 da memoria xustificativa, tras a presentación das alternativas, e tras os cadros resumen, preséntase 
unha estimación da capacidade potencial de acollida residencial prevista no anteproxecto de planeamento. Así no 
apartado 1, en Solo de núcleo rural común, faise un promedio de 300m2 por vivenda, sen embargo na 
ecuación mostrada faise a división entre 250m2. Isto provoca un desfase xa que en vez das 749 vivendas 
estimadas serían 624 vivendas.  
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Este erro persiste nas sumas posteriores de previsións de vivenda, polo que en vez das 1609 vivendas sinaladas 
como estimación total serían 1500. Este erro debe ser subsanado así como proceder con rigorosidade á hora de 
ofrecer os datos nos que se apoian as estimacións de vivenda para non causar unha imaxe de improvisación no 
futuro PXOM.  
 
 
 
9. NO TOCANTE Á ARQUITECTURA TRADICIONAL 
Deberá especificarse se as novas construcións deberán ter unha tipoloxía tradicional de casa rural agrícola 
e/ou mariñeira da comarca, e se as súas zonas verdes deberían ter árbores autóctonas intercaladas con prados e 
sebes, ou se pola contra se vai permitir a xa tristemente común urbanización de chalés con xardíns 
asociados descontextualizados. O resultado será moi distinto á hora de valorar se se manterá ou non a 
identidade arquitectónica do municipio de Cambados. Existen numerosos exemplos de vilas en comunidades 
como Navarra ou Euskadi, de maior tamaño que as deste concello cuxas edificacións novas, chalés e incluso 
bloques de pisos conservan o carácter rural na súa arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Cambados, a 2 de xullo de 2013. 
 
 
Marta Mª Lois Silva 
Presidenta do C.E.S. 


