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Aos candidatos e integrantes das listas electorais.  

 
 
 
Estimados/as Srs/as.: 
 
 
O Colectivo Ecoloxista do Salnés é consciente da importancia, no ámbito dos concellos, de 
levar a cabo políticas que aseguren a conservación dos valores do patrimonio natural, 
melloren a calidade ambiental e de vida dos cidadáns e opten polo modelo da 
sostibilidade. Por iso, de cara ás eleccións de maio de 2015 presentámoslle estas 
suxestións para que consideren a posibilidade de incluílas no seu programa electoral e as 
fagan realidade se as urnas lle permiten gobernar. 
 
Este documento consta de: 
 

OOOO Un DECÁLOGO de ECOMEDIDAS URXENTES  para o Salnés de caracter 
xeral, que se poden aplicar en calquera dos concellos da comarca 
(illadamente ou ben en conxunto), que ao noso entender debe marcar as 
prioridades de xestión ambiental no Salnés. 

 
OOOO Propostas xerais  aplicables en calquera dos nosos concellos, e onde se 

desenvolve en detalle as ecomedidas anteriormente expostas. 
 

OOOO Propostas específicas para cada concello  do Salnés nos que máis 
traballamos.  
 

 
Estas medidas están apoiadas na experiencia de case 30 anos de traballo 
conservacionista do CES na comarca. 
 
A nosa intención é enviarllas vía correo electrónico, polo aforro de papel que supón, a 
todas as sedes locais de todos os partidos dos que teñamos noticia da súa intención de 
presentarse. Sen embargo en varios casos foinos imposible conseguir o enderezos 
electrónicos de todos os comités locais, polo que agradeceriamos a súa difusión a través 
dos correos internos dos que supoñemos dispoñen. 
 
Saiban que tamén teñen este documento á súa disposición en formato dixital no noso blog 
www.cesalnes.wordpress.com. 
 
Para calquera consulta ou dúbida contácte con nós a través do teléfono ou correo 
indicados na cabeceira do documento. 
 
 
 
Un saúdo. 
O Salnés, abril de 2015. 
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AS 10 ECOMEDIDAS MAIS URXENTES PARA OS CONCELLOS DO SALNÉS 
 

1. En canto á ORDENACIÓN DO TERRITORIO, cualificar o solo con criterios de consumo racional, preservando 

amplas zonas de solo rústico de protección forestal, agrícola, paisaxística e de espazos naturais e crear zonas de 

transición co espazo protexido do Umia-O Grove. Tamén se debe potenciar a construcción integrada na paisaxe. 

 

2. En canto á loita co CAMBIO CLIMÁTICO,  implantar medidas de aforro enerxético público e doméstico e 

potenciar as enerxías renovables (solar  térmica ou fotovoltaica). 

 

3. En canto á MOBILIDADE sustentable, aumentar zonas peonís, carris bici e promoción do transporte público. 

 

4. En canto á protección da BIODIVERSIDADE, solicitar ante a administración autonómica a declaración do 

Complexo Intermareal Umia- O Grove como Parque Natural. Respectar a vexetación de ribeira e da saúde 

ambiental do Umia e doutros ríos e cordinar esforzos en pro das especies catalogadas como vulnerables ou en 

perigo de extinción (e árbores senlleiras) presentes na comarca.  

 

5. En canto á xestión de RESÍDUOS, maior esforzo na recollida selectiva (mais colectores e campañas 

educativas). Posta en funcionamento dun plan de compostaxe de materia orgánica para levar a cabo no Salnés 

 

6. En canto á xestión de AUGAS, potenciar o aforro de auga en sistemas públicos e privados. Implantar 

tratamentos terciarios en tódalas depuradoras. Vixiancia estricta dos verquidos. 

 

7. En canto á CONTAMINACIÓN do solo e da atmósfera, reducir a contaminación lumínica do alumeado público, 

elaborar un mapa de contaminación acústica municipal buscando solucións aos puntos negros (pantallas 

vexetais, redución da velocidade do tráfico...). Control da contaminación dos solos agrícolas, potenciando a 

agricultura ecolóxica. 

 

8. En canto á información e EDUCACIÓN ambiental, comprometerse coa cidadanía na información e na 

transparencia na xestión ambiental de riqueza natural, residuos, augas, etc, apoiandose nas novas tecnóloxías 

(aplicacións para dispositivos móbiles). Potenciar programas educativos ou formativos ambientais para distintos 

sectores (escolares, hostaleiros, empresarial...). 

 

9. En canto ao CONSUMO, a compra pública debe ser responsable, aplicando criterios de sustantibilidade 

ambiental e social. Así debese potenciar o uso de productos reciclados e boas prácticas ambientais nas 

dependencias municipais. De cara á campaña electoral solicitamos moderación no uso de papel. 

 

10. En canto á defensa dos ANIMAIS, adxudicar a xestión do Refuxio Comarcal para fauna doméstica a protectoras 

locais. Non programar nin autorizar no concello espectá culos onde se maltraten animais (circos tradicionais...). 
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DESENVOLVEMENTO PORMENORIZADO DAS ECOMEDIDAS 

(Aplicables a todos os concellos do Salnés) 

 

Estas propostas parten das deficiencias xerais en tema de medio ambiente, observadas nos concellos do 

Salnés, edas que se extraíron as 10 ecomedidas urxentes anteriormente presentadas. A maior parte delas 

poderían ser levadas a cabo pola iniciativa de cada concello. Algunhas só poderían levarse a cabo por medio 

de acordos con municipios veciños para reunir recursos na busca de eficiencia. Noutros casos sería preciso 

que os concellos exerzan presión ou soliciten as axudas convenientes a outras administracións de rango 

superior. 

   

 

Ordenación do territorio e urbanismo. 

Posto que nos concellos recae a maior parte das competencias da ordenación dos usos e actividades 

económicas, parécenos de crucial importancia este apartado. Nos últimos 50 anos levamos vendo como o 

caos urbanístico reinante ao noso redor leva producido unha dispersión da poboación sen precedentes, cos 

gastos asociados de enerxía, infraestrutura de abastecemento de augas... Para iso deberían adquirir uns 

compromisos mínimos como os que seguen: 

• Establecemento nos PXOM dunha porcentaxe máxima de solo urbano ou urbanizable para cada 

concello, tratando este como o recurso limitado que é. Os rexedores locais deben antepoñer o interese 

xeral de preservar o solo para as xeracións futuras sobre o interese particular de promover a construción 

especulativa e innecesaria de segunda vivenda. 

• Cualificar o solo con criterios de consumo racional, preservando amplas zonas de solo rústico de 

protección forestal, agrícola, paisaxística e de espazos naturais. Deste xeito non só se preserva o medio 

natural, senón que se garante unha reserva de solo para dedicar a usos forestais, agrícolas, 

recreativos... no presente ou no futuro. A obriga de cada goberno municipal debe ser a de diversificar e 

impulsar as actividades económicas de tódolos sectores (primario, secundario e terciario).  

• Inclusión nos PXOM de medidas tendentes a unha construción integrada na paisaxe. 

• Impulso da rehabilitación de vivendas antigas, así como de construcións acordes coa tipoloxía  

       tradicional, principalmente nos núcleos rurais. 

• Inclusión nos PXOM e nos seus desenvolvementos de medidas claras para establecer zonas de    

       transición ao redor do Complexo Intermareal Umia- O Grove.  
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O Plan de Ordenación do Litoral (POL) cualifica zonas como Área de Mellora Ambiental e Paisaxística e Área 
de Ordenación Litoral no que a construción debe ser minimizada, e acordes á protección paisaxística do fronte 
litoral. Isto débese ter en conta en canto á elaboración das normas urbanísticas ou á aprobacións dos plans 
parciais. 
 

• Obrigar ás empresas de nova creación a que sitúen as súas instalacións nos polígonos industriais,  

      e promover o desprazamento das xa existentes, especialmente as que realicen actividades con afección á 

saúde e o ambiente.  

 

Enerxía, cambio climático e mobilidade sostible. 

• Plan de aforro enerxético nas iluminacións públicas: dotación de lámpadas de aforro enerxético e 

redución de intensidade lumínica ou supresión do alumeado público en horas de mínima actividade. 

Eliminar luminarias das zonas non urbanizadas: paseos fluviais,... 

• Campaña de aforro de auga e enerxía eléctrica mediante difusión das medidas tendentes a diminuír o 

gasto apoiadas na implantación de novas tecnoloxías na súa xestión (smart city). Subvencións para 

sistemas de aforro nas casas.  

• Eliminación das luces de sinalización das rotondas e substitución por sinais con catadióptricos. 

• Implantación nos edificios públicos dependentes dos Concellos (naqueles nos que aínda non sexa 

obrigatorio por lei, por ser de antiga construción) de sistemas de calefacción de auga quente sanitaria, ou 

da piscina municipal, se a houbese, mediante enerxía solar térmica. 

• Implantación de sistemas de xeración de electricidade, previo estudo enerxético, nos edificios 

dependentes das administracións locais, mediante a colocación de placas solares nos tellados e 

fachadas. 

• Dotación de axudas ou facilidades para a construción bioclimática e para a dotación de medidas de 

aforro enerxético. Difusión e publicidade das axudas e subvencións procedentes doutras administracións 

de cara a distintas medidas de aforro enerxético (enerxía solar, construción bioclimática…). 

• Utilizar os principios, técnicas e materiais da construción bioclimática nas dependencias municipais de 

nova construción para conseguir un gran aforro enerxético en canto a calefacción. 

• Promoción desde os Concellos dos produtos de orixe galego, pois aforran gastos de transporte. 

•    Recuperación dos camiños antigos a pé.  

• Dotación de carril bicicletas entre as principais vilas do Salnés.  

• Promoción do transporte público na comarca. Compromiso de crear unha liña pública de autobuses 

urbanos no Salnés e cos arredores; frecuente, con horarios e destinos flexibles e prezo asequible. Dita liña 
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sería complementaria con outra a crear durante o verán, coas mesmas características, para o 

desprazamento ás praias, diminuíndo así a conxestión de tráfico, contaminación atmosférica e acústica. 

 

 

Patrimonio natural, paisaxe e biodiversidade. 

• Solicitar ante a administración autonómica a declaración do Complexo Intermareal Umia- O Grove como 

Parque Natural, así como a aprobación dun Plan de Ordenación dos Recursos Naturais (P.O.R.N.) que 

baseándose no Plan de Ordenación da REDE Natura 2000 de Galicia, faga fincapé nas características do 

noso espazo protexido.  

• Cooperar na recuperación de especies ameazada cos entes competentes, e así avanzar localmente no 

proceso de protección de especies como a ave píllara papuda,ou a planta Linaria arenaria ou outras 

especies de gran valor a nivel mundial presentes na nosa comarca. 

• Plan de catalogación e implantación de fauna e flora invasora. 

• Plantación de árbores con criterios ambientais en zonas públicas urbanas, procurando que unha 

porcentaxe delas sexan autóctonas e evitando a implantación de especies exóticas invasoras. 

• Catalogación e preservación das árbores que polas súas características (porte, tamaño, especie, 

enclave...), deban ser conservadas a nivel local.  

• Elaboración ou revisión no seu caso do plan de extinción de incendios forestais de cada concello.  

• Respecto ás marxes dos ríos, evitando as canalizacións e permitindo a restauración natural ou mediante 

replantación de especies autóctonas de bosque de ribeira. Respecto ás zonas de policía (100 m a ambas 

marxes) e das leis que as protexen. Impedir a ocupación destas zonas naturais de inundación. Non invadir 

con paseos a zona de bosque de ribeira. 

• Tratamento integral do río Umia como un ecosistema completo e non como unha mera canle de auga. O 

río Umia é un ecosistema que se debe manter en equilibro para maior calidade da nosa auga doméstica. 

Protección das beiras naturais do río Umia onde aínda se mantén a naturalidade do ecosistema. 

Compromiso a non canalizar mais tramos nin a realizar máis paseos sobre o bosque de ribeira. 

• Plan de restauración das praias e o seu entorno, afectadas por depuradoras, tendidos eléctricos, 

tubaxes, aparcadoiros sobre zona dunar, invasión de flora alóctona...  

• Creación dun servizo ou municipal ou comarcal para a limpeza dos ríos e o litoral usando técnicas de 

recollida manual, respectuosas coa duna- praia e a ribeira dos ríos. Con isto fomentaríase emprego local. 

• Recuperación ambiental de zonas degradadas como canteiras e barreiras.  
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• Esixencia de soterramento de cableado eléctrico de alta e media tensión, con medidas tendentes á 

minimización do seu impacto. 

• Formación de pantallas arbóreas nas zonas de maior impacto paisaxístico: polígonos industriais, vía 

rápida, escavacións… 

• Construción e xestión do mantemento dun centro de recuperación de fauna silvestre e especialmente 

de mamíferos mariños (cetáceos, focas) aves e tartarugas mariñas. 

• Posicionamento en contra dos campionatos de caza que se celebre fora da tempada oficial. Por poñer 

en perigo a estabilidade dos ecosistemas e hábitats forestais do Salnés, xa de por si fragmentados e 

fráxiles. 

• Declaración do concellos como zona libre de transxénicos. 

 

Residuos 

•  Elaboración de Plans de xestión de residuos municipais.  

• Campañas de redución de residuos e de consumo responsable que poden orientarse a asociacións de 

consumidores, amas de casa ou mulleres rurais, e pode levarse a cabo mediante charlas e obradoiros.  

• Retomar campañas axeitadas de selección de residuos, que deben ir orientadas ó vecindario e con 

especial incidencia ós sectores turísticos e hostaleiros. 

• Aumentar o número de colectores de recollida selectiva, con especial incidencia nos núcleos rurais. 

• Esixencia aos promotores de construcións de máis de 25 vivendas (ou no desenvolvemento de PEI´s, 

SAUs, SU) a contenerización de recollida selectiva para esas novas vivendas. 

• Impulsar o cambio do actual sistema de recollida selectiva, pouco eficiente, por outro que complemente 

sistemas de reutilización cun Sistema de depósito e retorno (SDDR) para envases de bebidas dun só 

uso.  

• Establecemento dun plan de recollida de residuos agrícolas.  

• Posta en funcionamento dun plan de compostaxe de materia orgánica para levar a cabo no Salnés. 

Baseado en elaboración de campañas de compostaxe doméstica e comunitaria, especialmente en zonas 

rurais e a posta en marcha dunha planta comarcal para a compostaxe da fracción orgánica, baseándose 

no modelo da Planta do Barbanza.  

• Informar á cidadanía da existencia dos puntos limpos, concienciándolle da importancia da súa 

colaboración na adecuada xestión dos residuos, sobre todo os tóxicos e perigosos. A este respecto existen 

xa experiencias de puntos limpos móbiles, constando dun camión-remolque con distintos 
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compartimentos debidamente identificados que fan unha ruta periódica polas distintas parroquias, 

achegando así o punto limpo ao cidadán. 

• Creación dunha planta de trituración e reciclaxe de restos de obra, crucial para unha xestión apropiada 

dos residuos. 

• Implantar a separación do papel nas oficinas e dependencias administrativas, colocando papeleiras 

adecuadas e realizando campañas de concienciación aos traballadores.  

 

Augas 

• Construción ou redimensionamento de depuradoras de augas residuais. Dotación de medidas 

correctoras naquelas nas que a depuración presenta deficiencias. Implantación de tratamento terciario. 

• Instalación de plantas depuradoras compactas e prefabricadas para a depuración de augas residuais 

domésticas de pequenos núcleos de poboación alonxados da rede de saneamento.  

• Reutilización das augas depuradas para rega dos xardíns ou outras labouras.  

• Separación de augas pluviais e fecais en todos os núcleos de poboación.  

• Extensión da rede de sumidoiros no rural e facer cumprir a lexislación sobre as fosas sépticas. 

• Arranxo e dotación de sumidoiros e depuradoras de pretratamento en polígonos industriais e esixencia da 

dotación de medidas de depuración axeitadas en empresas que non contan con elas (fábricas de 

conservas, talleres…)  

• Vixiancia estrita dos vertidos directos ao mar e aos cauces fluviais. 

• Control dos parámetros de calidade das augas nos mananciais, ríos e mar, especialmente preto das 

zonas de emisión. Estes controis deben de facerse públicos mediante informe anual que permita coñecer 

cales son os principais puntos negros e de cara a tomar as medidas necesarias para solucionar estes 

focos de contaminación.  

 

Contaminación da atmosfera e do solo. 

• Esixencia ante as administracións competentes de controis periódicos de calidade de aire nos lugares 

próximos a distintos puntos de emisión. 

•    Medidas de redución de contaminación lumínica.  

• Elaboración dun mapa de contaminación acústica. Dotación de pantallas acústicas (arborado) para os 

lugares de máis contaminación acústica (marxes da autovía, polígonos industriais ou estradas con máis 

tráfico).  Esixencia do cumprimento das normativas vixentes relativas á contaminación acústica. 
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• Plan de control de contaminación de solos. Cunha especial incidencia nos terreos adicados á agricultura 

intensiva e de viñedos. O seu obxectivo debe ser o de valorar o estado das terras de cultivo e a súa 

adecuación para a produción de alimentos saudables.  

• Plan de fomento da agricultura ecolóxica no Salnés, con actividades de formación para agricultores, 

asociado  a un plan de  promoción de “mercados verdes” onde se comercialice produtos locais e 

ecolóxicos.  

•    Moratoria para a instalación de novas antenas de telefonía móbil en núcleos habitados ou cando 

menos aumentar a distancia a centros educativos e sanitarios, en base ao principio de precaución. 

•    Declaración de zona antinuclear para todos os concellos do Salnés. 

 

Información, Educación ambiental e investigación 

 
• Implantar un sistema transparente de información ambiental para dispositivos móbiles onde se poida 

consultar datos relativos á xestión ambiental: Puntos de recolida de lixo e horarios, calidade das augas da 

potabilizadora e da depuradora, contaminación atmosférica, ruídos... 

• Creación dun centro de documentación e biblioteca especializada no patrimonio natural e cultural da 

comarca do Salnés. 

• Promoción de actividades de coñecemento e campañas de divulgación dos valores naturais e culturais 

presentes na comarca destinados aos propios veciños.  

• Construción e mantemento dun Centro de investigación dos fondos mariños para a Ría de Arousa.  

• Creación dun bosque escola dos ecosistemas galegos, con plantación dos distintos tipos de bosques e 

de formacións vexetais conformadoras da paisaxe, cuns fins lúdicos e dácticos. 

• Campañas de revalorización e coñecemento dos elementos naturais, paisaxísticos, históricos e 

culturais do Salnés. 

• Campañas educativas e informativas, para nenos e adultos, sobre hábitos saudables para nós e a 

natureza: aforro enerxético, residuos, mobilidade urbán...  

• Programas de educación para a paz, dirixidos a rapaces/zas e mozos/as en idade escolar.  

• Organización ou subvención, ó longo do curso académico, de actividades de educación ambiental para 

alumnos de Infantil, Primaria, E.S.O., Bacharelato e Ciclos Formativos.  

• Organización de cursos de formación e sistemas de certificación en ecoturismo, turismo sostible e 

turismo de natureza, dirixidos aos hostaleiros. 
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Consumo e recursos. 

• Extensión do uso do papel reciclado en todas as dependencias dos Concellos e organismos vencellados. 

Estimulación do uso do papel reciclado mediante unha campaña informativa e subvencións da súa compra 

a organismos de carácter público de ámbito municipal ou comarcal.  

• Adopción de boas prácticas ambientais á hora de consumo de todo tipo de materiais nas dependencias 

municipais. 

• Nos concursos públicos para a contratación de empresas adicadas á construción de diversas 

infraestructuras públicas, priorizar aquelas que utilicen materiais de construción que proveñan da 

reutilización ou reciclaxe de restos de entullos e asimilables. 

• Segundo as recomendacións e normas da UE, as administracións deben aplicar criterios de 

sustentabilidade e xustiza social nas súas compras, é dicir, promover o aforro de recursos e o  

comercio xusto. Con esto as compras axustaríanse máis ás necesidades reais, e serían máis 

transparentes os criterios usados nas contratacións. Por iso instamos aos políticos a que se comprometan  

a facer unha (Instaurar o sistema de) compra pública responsable. Estes criterios deben ser aplicados 

en tódalas  compras municipais e organismos relacionados (fundacións, organismos autónomos...), tanto 

en compra menor como maior, incluíndoo nos pregos administrativos de contratación, tanto para 

provedores como para adxudicatarios de servizo. A compra pública responsable serve de exemplo para 

fomentar o consumo responsable e as boas prácticas sociais, éticas e ambientais, xerando un efecto 

cascada no resto da sociedade. 

• Ambientalización das festas, é dicir, redución do alumeado propio das festas do Nadal, das festas 

patronais, das festas gastronómicas e de exaltación do viño; dotación e distribución axeitada dos 

contentores que permitan a recollida selectiva dos residuos, campañas publicitarias en papel reciclado e 

dimensionadas á difusión real da propaganda.  

 

De cara á campaña electoral solicitamos moderación no uso de papel  

 

Defensa dos animais  

• Que se adxudique a xestión do Refuxio Comarcal para fauna doméstica sexa adxudicada ás protectoras 

da comarca, tal e como estaba contemplado inicialmente.  

• Non permitir nin incentivar espectáculos onde se maltraten animais (circos ou espectáculos con animais). 
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PROPOSTAS CONCRETAS PARA OS CONCELLOS 

 

CONCELLO DE CAMBADOS 

 
• Responsabilidade aos redactores do futuro PXOM, para que se comprometan a establezan un tope de 

solo urbano e urbanizable, protexan realmente o litoral máis alá das débiles recomendacións do POL e 

reserven amplas zonas de solo rústico agrícola e forestal. Un PXOM que debe establecer zonas de 

protección paisaxística e de transición cara o Complexo Intermareal Umia- O Grove Tamén debe basearse 

en criterios de consumo de solo racional baseados en previsións reais de crecemento da poboación. 

• Preservar o fondo estético á hora de deseñar a urbanización do SAU A-3 Breixiño- Santo Tomé 

(Cambados) e os límites co espazo protexido Umia – O Grove. Compromiso de seguir criterios de 

sustentabilidade reais en futuras urbanizacións semellantes. 

• Redimensionamento e dotación de medidas correctoras para a depuradora de Tragobe.  

• Recuperación ambiental das canteiras do Monte do Rei.  

• Solución definitiva das emisións de vertidos fecais no mar, como no caso da desembocadura do Umia,  

de Santo Tomé e do paseo marítimo.  

• Plan de restauración da costa de Tragobe, con medidas que melloren paisaxísticamente o entorno 

(adecuación das fachadas das depuradoras), plantación de pantallas vexetais, soterramento das líñas 

eléctricas, e correcta  canalización e ocultación das emisións das depuradoras). Así como o mantemento 

como solo non urbanizable das súas inmediacións, preservando para o futuro o seu carácter forestal e 

rural. 

• Eliminación do proxecto de colocación dunha comporta no Saco de Fefiñáns, debido ao seu impacto 

negativo no marisqueo e no ecosistema intermareal da zona. Rexeneración ambiental da zona, mellorando 

o paso natural do mar pechado hai anos e eliminando os vertidos fecais. 

• Peatonalización total da praza de Fefiñáns e do seu acceso. 

• Plan de ambientalización e de dotación de sistemas para minimizar o impacto ambiental do Polígono de 

Oubiña. 

• Promover un plan de restauración ambiental da desembocadura do río Umia. Revexetar as marxes con 

especies arbóreas autóctonas e restaurar as zonas de marisma. 
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CONCELLO DE MEAÑO 

 

• Adaptar o PXOM á lexislación ambiental e a critérios de desenvolvemento sostible e razonable do solo, 

facendo fincapé em: 

o Respectar a lei de augas no tocante ás marxes do rio, modificandose todo aquel solo catalogado 

como urbanizable en zonas de recoñecido risco de inundación. 

o Cumprir a Lei de Costas, creando e respectando solo rústico de Protección de Costas 

o Planificar un consumo racional do solo en base a un crecemento da poboación real, actualmente 

estancado. 

o Promover unha mobilidade sostible, favorecendo a circulación de peóns e bicicletas antes que a do 

vehículo privado. 

o Respetar o espazo protexdo Umia O Grove, evitando e restaurando actuacións impactantes nos 

seus límites. 

o Establecer zonas de transición entre a zona urbana de Dena e o espazo protexido Complexo Umia- 

O Grove, reducindo o a densidade das edificacións e o número de alturas proxectadas. 

• Non permitir o desenvolvemento de máis solos urbanizables na zona onde conflúen os ríos da 

Chanca e Fondón, pois iso non faría máis que acrecentar os problemas de inundacións recurrentes na 

zona.  

• Adecuación ambiental do Polígono industrial de Meaño. 

• Preservación da paisaxe natural próxima ao Espazo Protexido Umia-O Grove, con especial relevancia na 

zona da desembocadura do río da Chanca, retirando todo tipo de vertidos líquidos e sólidos presentes na 

zona, e non permitindo a proliferación de cerramentos excesivos e pouco acordes coa paisaxe tradicional 

(bloques, altura excesiva...), pois incumpren o tipo de usos permitidos en solo rústico. 

• Restauración total da telleira de Dena, acondicionamento, limpeza e coidado da zona, así como a súa 

posta en valor cultural e turístico.  

• Potenciar o uso ambientalmente compatible do litoral e a Telleira de Dena. Crear rutas turísticas (guiadas 

e autoguiadas) poñendo en valor as súas particularidades. Para esto débese favorecer a circulación de 

peóns e bicicletas, evitando ensanchar a actual estrada, imitando a velocidade de tráfico e creando un 

sendeiro natural seguro á beira da pista, evitando danos na costa 
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CONCELLO DE O GROVE 

• Compromiso da elaboración responsable dun PXOM que protexa real e especialmente o litoral. 

Compromiso a establecer un tope de solo urbano e urbanizable, cunha calificación baseada en criterios 

ambientais e de consumo racional de solo, nunca en favorecer intereses particulares. Un PXOM que 

reserve amplas zonas de solo rústico agrícola e forestal, e que estableza zonas de protección paisaxística 

e de transición cara o Complexo Intermareal Umia- O Grove. Tamén debera ser un PXOM que conserve e 

rehabilite os núcleos rurais tradicionais da zona de San Vicente. 

• Comprometerse a incluír no futuro PXOM todas as Zona de Servidume de Protección da Lei de 

Costas como solo rústico de protección paisaxística. 

• Crear espazos protexidos de interese local ou ben solicitar a súa inclusión na Rede Natura para unha 

serie de espazos contiguos a dita rede que non foron incluídos polo POL como espazos de interese, a 

pesares de ser contiguos e de ter mesmas características ambientais que o que está dentro do espazo 

protexido. Esto axudaría a crear zonas de transición co espazo protexido. Trátase de zonas costeiras 

normalmente comprendidas entre o espazo protexido e unha estrada ou zona urbanizada, nos lugares ou 

proximidades de zona da Telleira e praia Ilairiña ,Con de Loureiro, Con da Siradella, leste da praia de 

Canelas ,Cons da Garda,O Sineiro, entre punta Barcela e punta Area das Pipas. 

• Elaboración dun plan de recuperación do litoral entre Virxe das Mareas e Cantodorxo (Rons, 

Conroibo…) que contemple a correcta canalización e ocultación das emisións das depuradoras e 

construción dun emisario; soterramento das liñas eléctricas, acondicionamento das fachadas das 

depuradoras, plantación de pantallas vexetais, redistribución dos accesos e aparcamentos, e posta en 

vaor dos xacementos arqueolóxicos (castro e necrópole). 

• Dotación de medios para a depuración efectiva de augas residuais, en concreto no que se refire á 

depuradora de Balea. Esixir un correcto funcionamento e o redimensionamento da depuración da Toxa.  

• Recuperación ambiental das canteiras con criterios ecolóxicos e respectando a fauna asociada.. 

• Rexeitamento á construción dun campo de golf, e especialmente se este se pretende ubicar nun espacio 

protexido. 

• Rexeitamento á construción dun porto deportivo sen un axeitado estudo de dinámica do litoral. 

• Vixilancia exhaustiva do litoral do Grove e paralización, denuncia e demolición das actuacións contrarias 

ás normativas urbanísticas.  

• Recuperación e posta en valor dos xacementos arqueolóxicos do Grove. 

• Campaña de educación ambiental para hostaleiros facilitando medios para a recollida selectiva.  
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• Implantación das empresas nun polígono industrial onde as condicións sanitarias e ambientais estean 

controladas e vixiadas constantemente. 

• Rexeitamento ao campionato de tiro ao pombiño, e impulsar a retirada do chumbo que segue a 

contaminar o Humidal Protexido e o marisco que del se extrae.  

• Apostar por formas de turismo realmente desestacionalizadoras, respectuosas co medio, e que non 

concentren a riqueza en mans duns poucos: ecoturismo, turismo sostible, turismo rural, turismo de 

natureza.... Revitalizar o Proxecto PÍO. 

• Facilitar a mobilidade sostible cara as praias durante o verán instalando autobuses circulares moi 

frecuentes e a un prezo simbólico. Deste xeito desconxestionaríanse as estradas e pistas, e evitaríase o 

aparcamento caótico. 
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CONCELLO DE SANXENXO 

• Revisión e modificación do PXOM na que se considere o solo como o recurso esgotable que é, de 

forma responsable e pensando nas xeracións futuras. Reclasificación do exceso de solo urbanizable a 

solos rústicos de protección forestal, agrícola ou paisaxística que permita a reorientación da economía do 

concello a outras actividades ademáis da construción, como o sector forestal, agricultura, actividades de 

ocio e preservación paisaxística, turismo sostible... 

• Non aprobación de máis solos urbanizables na Área de Mellora Ambiental e Paisaxística definida 

polo Plan de Ordenación do Litoral (POL), agás aqueles que sexan plans de reforma interior ou de 

infraestruturas e dotacións. Hai aquí unhas 260 Ha de solo urbanizable (SU e SUND) nas que se permitirá 

a súa aprobación cumprindo unhas “recomendacións” sobre sostibilidade para adaptarse ao POL. Os 

rexidores locais deberían ter moi en conta as características deste concello, onde xa unha alta porcentaxe 

do solo que rodea a estes SUND é urbano, e onde xa existe un exceso de vivendasdesocupadas no 

concello a prezos desorbitados. 

• Non aprobación de máis solos urbanizables na Área de Ordenación Litoral do POL. Tendo en conta 

aprobación nesta área dos SU-13 e SU-14 (actualmente paralizado), que suman 2700 vivendas e ocupan 

o 5,7% da superficie do concello, non é sostible aprobar ningún dos 80 SUNS restantes que hai nesta Área 

de Ordenación, pois xunto cos antes mencionados na Área de Mellora, suman o 21% da superficie do 

concello. Sobre todo nun concello xa altamente urbanizado coma este, con poboación estancada e exceso 

de vivenda vacía. 

• Elaboración e posta en funcionamento dun plan de restauración e recuperación ambiental das lagoas de 

Rouxique. 

• Comprometerse a asegurar a conservación da lagoa da Fianteira, debido á súa alta biodiversidade e 

importancia dentro do Complexo Intermareal Umia- O Grove. Velando porque se cumpran nela as 

normativas de espazos protexidos, flora e fauna ameazada e Avaliación de Impacto Ambiental. 

• Preservar a saúde ambiental dos regatos Fabaíños e Souto, así como a lagoa  o patrimonio asociado 

(muíños). 

• Restauración e recuperación das zonas degradadas das dunas de Baltar, así como a preservación deste 

espazo natural ante calquera uso (instalacións fixas ou móbiles, e calquera tipo de evento deportivos ou 

festivo...) que impida a rexeneración de toda a superficie de duna secundaria que aínda se conserva. 
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• Solicitude á administración competente da realización de controis exhaustivos de contaminación de aire 

a Cerámica Campo.  

• Restauración e recuperación das zonas degradadas das dunas de Baltar, así como a preservación 

deste espacio natural ante calquera uso (instalacións fixas ou móbiles, e calquera tipo de evento 

deportivos ou festivo...) que impida a rexeneración de toda a superficie de duna secundaria.  

• Continuar coas campañas de educación ambiental para hosteleiros con facilitación de medios para a 

recollida selectiva.  

• Creación dun espazo protexido xeolóxico litoral de interese local dende punta Faxilda ata Punta 

Bicaño, debido ás peculiaridades e riqueza en rochas metamórficas e formas asociadas.  Débese utilizar 

esta riqueza estratéxicamente para, a través da súa posta en valor, ofrecer un turismo xeolóxico como 

fonte de desestacionalización. 

• Medidas reais de fomento do ecoturismo e turismo sostible no concello.  

• Facilitar a mobilidade sostible cara as praias durante o verán instalando autobuses circulares moi 

frecuentes e a un prezo simbólico, que podería costearse poñendo aparcamentos de pago nas praias. 

Deste xeito desconxestionaríanse as estradas e pistas, e evitaríase o aparcamento caótico e 

desorganizado por enriba de dunas, matogueiras, etc... 

• Levar a cabo a vixiancia e cumprimento real das medidas correctoras previstas pola lexislación para o 

polígono industrial de Nantes. 
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CONCELLO DE RIBADUMIA 

 

o Comprometerse a facer unha reestruturación viaria que  teña en conta a creación de carrís bici e 

peonís e asegure un transporte público de calidade (non como a proposta no PXOM), 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. 

o Que as novas edificacións se identifiquen coas características propias do lugar e as características 

estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados sexan acordes coas construcións 

tradicionais.  

o Favorecer núcleos densos e compactos que minimicen o gasto enerxético asociado aos 

desprazamentos e á contaminación lumínica do alumeado público, así como o económico derivado 

do abastecemento e saneamento de augas, electricidade… Deste xeito evítase ademais máis 

fragmentación do território natural, xa excesiva no Salnés. 

o  Compromiso serio da protección do medio natural: declarar o espazo protexido de interese 

local da xoia botánica do Pazo do Monte,  crear zonas de transición co Complexo Umia- O Grove 

como Solo Rústico de Protección. 

 
• Restauración ambiental e natural das zonas degradadas das marxes do río Umia, respectando e 

fomentando o bosque de ribeira. 

• Impulsar a compra do Pazo do Monte e os seus bosques asociados (Lois) para  un centro de 

interpretación da natureza- aula de educación ambiental e declaralo Espazo Natural de Interese Local. 

Trátase dun bosque  autóctono dunhas 7 Ha colindante co río Umia. Trátase por tanto dun lugar cun 

potencial enorme, tanto a nivel educativo como turístico. 

• Plan de ambientalización e de dotación de sistemas para minimizar o impacto ambiental do Polígono de 

Ribadumia. 

 


