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1.

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO

1.2

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO

1.1

ANTECEDENTES

En termos xerais coas modificacións propostas non se agardan efectos ambientais significativos debendo ter en conta as seguintes
consideracións:

a)

O 30 de abril de 2014 o Consello da Xunta aproba definitivamente o Plan Sectorial de ordenación das áreas
empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (en diante PSOAEG). Na súa tramitación foi obxecto de avaliación
ambiental estratéxica.

Plan Sectorial Erzana
Non se prevén a priori efectos ambientais significativos prevendo a realización dun estudo hidrolóxico e
vincular os cursos de auga ás dotacións de espazos libres e zonas verdes, con obxectivo de preservar as
súas funcións ecolóxicas (no momento de desenvolvemento da área).

O 12 de maio de 2017 solicitase iniciar a avaliación ambiental estratéxica simplificada da presente modificación.
b)

O 16 de maio de 2017 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático inicia un período de consulta pública
do documentos por un prazo de 45 días hábiles.

Área empresarial das Encrobas
A modificación proposta non implica a ocupación de novo solo, senón que se reduce pola afección do
ferrocarril. Na caracterización das súas fases mantéñense as medidas propostas inicialmente para
reducir os efectos sobre o medio polo que non se prevén novos efectos ambientais.

O 17 de agosto de 2017, a Directora Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático resolve non someter ao
procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria a Modificación número 1 do Plan sectorial de ordenación das
áreas empresariais de Galicia.
c)

Ampliación do Parque Empresarial de Palas de Rei

Á referida resolución acompañan os seguintes informes:
Non se agardan efectos ambientais significativos tendo en conta que se propón condicionar a ordenación
detallada do ámbito tendo en conta a presenza do Camiño de Santiago.
a)

Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo
d)

b)

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural

c)

Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura

Parque Empresarial de Seixalbo – Cumial
Conleva efectos ambientais positivos dado que exclúe zonas residenciais inicialmente afectadas. Mantén
as medidas correctoras inicialmente previstas e relativas a paisaxe, patrimonio natural e patrimonio
cultural

Ademais presentase por parte do representante dos veciños de Aldán (Cangas) preséntase unha alegación
correspondente á propiedade de parte da área empresarial no Concello de Cangas pertence ao monte veciñal dos
veciños de Aldán, poñendo de manifesto o procedemento ordinario 1.081/2005 tramitado ante o Xulgado de Primeira
Instancia nº 3 de Pontevedra.

e)

Parque Empresarial Bueu- Castiñeiras
A modificación implica efectos ambientais positivos, dado que o novo emprazamento dispón xa na
actualidade de boa accesibilidade a través do Corredor do Morrazo e posibilitase a recuperación dun
espazo degradado como a canteira.

Engadir que en relación con procedemento de AAE, o 27 de xullo de 2017, e fora do Informe de Avaliación Estratéxica
emite informe a Xefatura Territorial de A Coruña da Consellería do Medio Rural.
f)

Parque Empresarial de Moaña
Agárdanse efectos ambientais positivos en materia de paisaxe e patrimonio cultural posto que na
modificación se exclúen zonas de maior altitude, con maior pendente e / ou vexetación de maior valor.

Para todas as áreas empresariais modificadas establécense medidas co obxecto de previr e reducir os efectos sobre o
medio (apartado 7 do ISA) que, segundo o caso, coinciden coas inicialmente previstas no PSOAEG ou se incorporan
como novas; as medidas preventivas e correctoras propostas semellan axeitadas, sen prexuízo da viabilidade
ambiental e/ou determinacións que se establezan no proceso de avaliación ambiental estratéxica ao que debe
someterse o planeamento que desenvolva cada área empresarial.
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1.3

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO E URBANISMO

d)

“No artigo 19 da normativa do PSOAEG indícase que, por tratarse dunha actuación incluída como
resultado da información pública, someterase a un procedemento de avaliación ambiental ordinario,
requisito que cómpre manter para o desenvolvemento das dúas actuacións resultantes”

O 11 de xullo de 2017, a Directora Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo subscribe o informe correspondente da Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo.
Neste informe fanse suxerencias que se atopan fora ou superan as que son obxecto desta Mondificación Puntual Nº 1, logo resultaría
necesaria a tramitación dunha segunda modificación puntual do PSOAEG na que se recollan as modifiación suxeridas no informe da
Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo (apartados B1, B2, B4, B5, B6, B7 e B8 do informe).

Faise constar a necesidade de someter o desenvolvemento da área a necesidade de someter o
correspondente proxecto a avaliación ambiental ordinaria (apartado 7.3.5 Determinacións particulares
para a modificación do PARQUE EMPRESARIAL SEIXALBO - O CUMIAL)

En relación coa Modificación Nº 1 do PSOAEG indícase:

a)

e)

Plan de sectorización de Erzana (Cambre)
“Acreditarase a fase de tramitación na que se atopa o Plan de Sectorización aos efectos da DTlª.2 .b) e
DT2ª da Lei 2/2016, do solo de Galicia (LSG) xa que, de non ter acadada a aprobación inicial, seralle de
aplicación a estes terreos o réxime do solo rústico e o plan de desenvolvemento non poderá continuar a
tramitación iniciada. Por conseguinte, cómpre facer constar que mentres non se recolla o sector no
planeamento xeral coa clasificación axeitada, este ámbito deberá desenvolverse, de ser o caso,
mediante a aprobación dun proxecto sectorial”.

f)

b)

Parque Empresarial das Encrobas 1 y 2 (Cerceda)
“No artigo 19 da normativa do PSOAEG indícase que, por tratarse dunha actuación incluída como
resultado da información pública, someterase a un procedemento de avaliación ambiental ordinario,
requisito que cómpre manter para o desenvolvemento das dúas actuacións resultantes para o caso de
que se decida que a modificación puntual se someta á avaliación ambiental estratéxica simplificada”
Faise constar a necesidade de someter o desenvolvemento da área a necesidade de someter o
correspondente proxecto a avaliación ambiental ordinaria (apartado 7.3.3 Determinacións particulares
para a modificación O PARQUE EMPRESARIAL DE ENCROBAS)

c)

PARQUE EMPRESARIAL DE CANGAS (CANGAS)
“Requirirase unha especial análise da orografía, tendo en canta as fortes pendentes que caracterizan
este ámbito”

aplicación o réxime do solo rústico.

En todo caso aos efectos de aplicación do presente documento mantense o nome da modificación do
ámbito como plan de sectorización de Erzana.

PARQUE EMPRESARIAL DE BUEU – CASTIÑEIRAS (BUEU)
“Considérase positiva a supresión da zona sur do ámbito, con forte incidencia nun corredor ecolóxico do
POL. Non obstante, mantense a incidencia na zona norte. Cómpre sinalar que, dada a superficie
afectada, a súa cesión como espazo libre pode comprometer a viabildiade da delimitación”

Non consta a aprobación inicial do Plan de Sectorización, polo que aos terreos delimitados seralle de

Faise constar que mentres non se recolla no planeamento xeral a clasificación axeitada, o ámbito deberá
desenvolverse de ser o caso mediante a aprobación dun Proxecto Sectorial (apartado 7.3.2
“Determinacións particulares para a corrección de erros do PLAN DE SECTORIZACIÓN (ERZANA,
S.L.)”.

PARQUE EMPRESARIAL DE SEIXALBO – O CUMIAL

Faise a oportuna referencia no apartado 7.3.6 6 Determinacións particulares para a modificación do
PARQUE EMPRESARIAL BUEU-CASTIÑEIRAS (AMPL).
g)

PARQUE EMPRESARIAL DE MOAÑA
“Actualizaranse na modificación as referencia ao planeamento vixente en Moaña, no que se
integrado a delimitación do PSOAEG como solo urbanizable.

ten

Non constan na modificación do plan sectorial determinacións que vinculen ao PXOM e que regulen a
situación do solo clasificado polo PXOM como urbanizable ao abeiro do PSOAEG vixente que, coa
modificación proposta, deixan de estar dentro da delimitación do ámbito do plan sectorial.
No artigo 19 da normativa do PSOAEG indícase que, por tratarse dunha actuación incluída como
resultado da información pública, someterase a un procedemento de avaliación ambiental ordinario,
requisito que cómpre manter para a nova delimitación proposta.
Requirirase unha especial análise da orografía, tendo en canta as fortes pendentes que caracterizan este
ámbito, cunha importante parte da súa superficie por riba do valor do 25% que o propio PSOAEG estima
como límite para a implantación de parques empresariais (apartado V.3.1.1.2 do PSOAEG)”
Actualizase a referencia ao planeamento vixente e á súa clasificación.

PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI
“Para unha axeitada articulación co planeamento vixente, evitarse que entre a nova delimitación e a da
fase 1 se manteñan ámbitos illados de solo rústico e solo urbano consolidado de uso residencial”
En relación a esta indicación indicar que o ámbito que queda entre o parque empresarial existente e a
delimitación proposta se atopa ocupada por una edificación preexistente de uso residencial, o que
resultaría incompatible có uso que se pretende. Neste caso óptase por mellorar a viabilidade do futuro
desenvolvemento de cara a non incluír "a priori” usos incompatibles cos previstos.
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Faise constar a necesidade de someter o desenvolvemento da área a necesidade de someter o
correspondente proxecto a avaliación ambiental ordinaria e faise a oportuna referencia da necesidade de
realizar unha especial análise da orografía (apartado 7.3.7 Determinacións particulares para a
modificación do PARQUE EMPRESARIAL MOAÑA)
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1.4

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

c)

“Aplicaranse as medidas descritas no apartado 7.4.”

O 19 de xullo de 2017, a Directora Xeral do Patrimonio Cultural subscribe informe no que de xeito resumido se realizan as seguintes
observacións:

d)
a)

PARQUE EMPRESARIAL DE CANGAS

PARQUE EMPRESARIAL DE MOAÑA (MOAÑA)

PARQUE EMPRESARIAL DE PALAS DE REI
“No estudo da viabilidade desta actuación deberá terse en conta a redelimitación do eido.
“Adoptaranse as medidas contidas nos apartados 7.4 e 7.5. do DEA
A ordenación do eido integrará na medida do posible á vexetación existente, vinculándoa ás cesións de
zonas verdes e espazos libres, co fin de fomentar a conectividade biolóxica .

A afección ao Camiño poderá provocar condicións na ordenación dunha franxa de terreo que teña
suficiente amplitude para garantir a súa protección.

Aplicaranse as medidas descritas no apartado 7.5.”
Por ser unha área incorporada tras a exposición pública do PSOAEG o seu desenvolvemento
someterase ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinario nas condicións que
establece a Lei 21/2013 de 9 de decembro de avaliación ambiental.”
b)

PARQUE EMPRESARIAL SEIXALBO – O CUMIAL (OURENSE)
“Atópase na franxa de amortecemento de 500 m establecida na análise de viabilidade, contados desde o
límite exterior da zona de protección integral do Camiño, para permitir, no seu caso, en dita zona de
transición, a integración da área empresarial no seu contorno .
Aplicaranse as medidas descritas nos apartados 7.4 e 7.5 e as que se establezan no PXOM de Ourense.
Analizarse a potencialidade arqueolóxica do topónimo Sansillado, emprazado ao norte do ámbito”
“(...) detectouse, ádemais da afección ao Camiño de Santiago, Ruta da Prata, a presenza de núcleos no
interior do ámbito que poden contar con elementos pertencentes ao patrimonio cultural (unha das zonas
residencia is se desafecta para facilitar o desenvolvemento da área industrial).

e)

OBSERVACIÓNS XERAIS
“En cumprimento desta determinación , antes de levar a cabo calquera actuación sobre o territorio,
deberase realizar a antedita prospección co obxecto de identificar con precisión todos os bens con
valores merecedores de protección dentro do núcleo. Toda vez identificados, deberanse delimitar os
bens e o seu contorno de protección para a súa inclusión no catálogo e a súa representación nos planos
de ordenación. O contorno de protección dos bens inmobles de interese cultural e catalogados
poderá estar constituído polos espazos e construcións próximas cuxa alteración incida na percepción e
comprensión dos valores cultura is dos bens no seu contexto ou poida afectar a súa integridade,
apreciación ou estudo. Na declaración de ben de interese cultural ou na catalogación do ben
estableceranse as limitacións de uso e os condicionantes necesarios para a salvagarda do dito contorno
de protección, sen que iso supoña a súa cualificación como ben declarado ou catalogado”
“Respecto dos elementos patrimoniais rexistrados na ficha de cada unha das áreas, compre
destacar as afeccións ao Camiño de Santiago:

A LPCG sinala no seu artigo 10, dentro das categorías de bens inmobles declarados de interese cultural
ou catalogados, o lugar de valor etnolóxico: o ámbito no que permanecen testemuños relevantes e
recoñecibles de actividades ou construcións vinculadas ás formas de vida e cultura tradicional do pobo
galego que resulten de interese histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico ou antropolóxico.

Tendo en conta a elevada cantidade de tráfico e a presenza de vehículos pesados que se concentran
nas áreas industria is, e dada a coincidencia co ámbito de afección do Camiño, o cal se configura
configura como unha ruta de uso principalmente peonil que atravesa o territorio, haberá que prestar
especial atención a garantir o uso da área polo peón en condicións de seguridade.

Atenderase á posible existencia de elementos posuidores destes valores dentro dos núcleos afectados.

Deberase acadar una axeitada natura lidade no tratamento das zonas libres, en consonancia coas

O artigo 81.2 da LSG establece que os instrumentos de planeamento deberán conter obrigatoriamente
un catálogo no que se prevexan as medidas necesarias para a protección, conservación, recuperación e
aproveitamento social e cultural dos referidos elementos. O catálogo conterá unha ficha individualizada
de cada elemento catalogado na que se recollerán, como mínimo, os seus datos identificativos,
localización e delimitación do seu ámbito de protección, descrición gráfica das súas características
construtivas, estado de conservación e determinacións para a súa conservación, rehabilitación, mellora
ou recuperación.
Polo tanto, haberá que atender aos elementos recollidos nas figuras de planeamento de aplicación en
cada unha das áreas para detectar e non afectar aos elementos obxecto de conservación.
Atenderase tamén á determinación 9.3 das DOT xa exposta con anterioridade, segundo a cal deberase
identificar con precisión todos os bens con valores merecedores de protección”
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características paisaxísticas e ambienta is desexables para o Camiño. Neste sentido, procura rase
manter as zonas verdes existentes e garantir un mínimo de vexetación no resto. Procurarase acadar
unha axeitada continuidade establecendo entre elas corredores verdes que axuden á integración das
áreas industriais na paisaxe natural, e ofrezan unha contorna natural e recollida, contribuíndo á
naturalidade da área, o que resulta favorable para as condicións do territorio histórico do Camiño de
Santiago. Para todo isto procurarase incorporar as masas arbóreas existentes na ordenación de cada
unha das áreas empresaria is, vinculándoas ás cesións de zonas verdes e espazos libres.
As pavimentacións realizadas sobre a traza ateranse en todo momento a minimizar o impacto
paisaxístico sobre a contorna do Camiño, procurando solucións e acabados que acaden unha boa
integración na paisaxe natural.
Te rase en conta que segundo o artigo 47 LPCG, "son elementos funcionais dos Camiños de Santiago os
que forman parte da súa fisionomía como peches, muros, ribazos, va/os, pasos, ponte/las, pontes, fontes
, lavadoiros ou espazos similares, así como os destinados á súa conservación e servizo e os que sexan
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necesarios para o seu uso" para, de ser o caso, garantir
Prestarase especial atención a que, de seren necesarios

a

conservación

destes

elementos.

1.5

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

O Servizo de innovación Tecnolóxica da Acuicultura da Consellería do Mar emito informe coas seguintes observacións:

cambios de sección ou ampliación de viais para o novo uso industrial, se evite a afección aos elementos
citados.
Coidaranse as masas arbóreas existentes cando se atopen no ámbito de protección de elementos de
valor patrimonial obxecto de protección, especialmente cando se trate de especies autóctonas”
“CANTO AO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO, e debido á potencia lidade arqueolóxicas das áreas nas
que se desenvolven os parques empresariais que nos ocupan, deberá realizarse, de acordo coa
determinación excluínte 9.3 das DOT, prospeccións arqueolóxicas intensivas dos seus ámbitos e zonas
limítrofes.
Estas prospeccións deberán ser autorizadas pola Consellería de Cultura segundo o establecido no artigo
96.1 da LPCG.
No caso de atoparse novos bens, se realizará o correspondente catálogo, se determinarán os contornos
de protección e se establecerá normativa de protección, de acordo có artigo 35 da LPCG. Establecerase
que calquera actuación que conleve remocións de terras e se realice no contorno de protección dos bens
arqueolóx icos catalogados deberá ser autorizada pola Consellería de Cultura, segundo o artigo 45 .1.e
da LPCG.
No Parque empresarial Bueu-Castiñeiras-Ampliación, atópanse tres mámoas ao carón das novas áreas
delimitadas e un petróglifo moi preto da contorna inmediata. Tomaranse as medidas cautelares
necesarias para evitar o deterioro de calquera destes elementos. Respecto da Mámoa de Tomada de
Martínez 2 e dada a proximidade da delimitación da modificación formulada, extremaranse as medidas
de protección de xeito que o desenrolo da nova área non afecte ao dito elemento.
En calquera caso, no desenvolvemento de cada unha das áreas empresariais, todas aquelas
intervencións {proxectos de urbanización, construción de novas naves, etc) que poidan afectar aos bens
aos que se refire a LPCG, así como, no seu caso, no seu ámbito de protección ou na súa zona de

“Dos seis parques empresariais obxecto da modificación, o Parque empresarial Bueu Castiñeiras - ampliación (PEIM) (Cangas-Bueu) e o Parque empresarial Moaña (Moaña) están situados
no ámbito do Plan de Ordenación do Litoral (POL) aprobado polo Decreto 20/2011 de 10 de febreiro,
polo que no documento ambiental estratéxico da modificación deberíase ter en conta que:
2.1. Con respecto á planificación actual da acuicultura, o Consello da Xunta de Galicia do 26 de maio de
2011 declarou a acuicultura como de interese público de primeiro orden e, posteriormente, o 18 de
outubro de 2012 aprobou a Estratexia Galega da Acuicultura (ESGA) de cara a impulsar e promover o
desenvolvemento da acuicultura en Galicia.
No marco da ESGA estase elaborando entre outros o Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia
(PDAL). O ámbito deste plan é concorrente co do Plan de Ordenación do Litoral (POL), O PDAL atópase
en fase de tramitación. A información dispoñible nestes intres sobre o PDAL poder ser consultada na
seguinte url: http://www.intecmar.gal/esga/Documentacion.aspx.
Por outra parte, as Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas polo Decreto 19/2011, do 10 de
febreiro, establecen que :
o
Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico terán presentes, na
formulación das súas propostas de ordenación, o valor do litoral e das augas interiores como soporte da
pesca, o marisqueo e a acuicultura.
o
A Xunta de Galicia elaborará un plan específico para a ordenación da acuicultura en terra,
denominado como Plan Sectorial de Acuicultura en terra. Este plan establecerá as previsións e posibles
localizacións de plantas de acuicultura a partir da capacidade de acollida do territorio, é dicir,
localizacións que cumpran os requisitos de sostibilidade respectando as limitacións derivadas doutras
funcións produtivas e turísticas, e da protección dos valores ecolóxicos, paisaxísticos e do patrimonio
cultural.

amortecemento, terán que ser autorizadas pola consellería competente en materia de patrimonio cultural”
Adóptanse as medidas de que son obxecto o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En
relación ás medidas a adoptar referidas nos apartados 7.4 e 7.5, refírense ás indicadas no ISA do
documento do PSOAEG.

2.2. Por outra parte, mentres non se aprobe o PDAL, a Orde do 15 de marzo de 2012, conxunta das
Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e do Medio Rural e do Mar, sobre réxime da
avaliación ambiental dos establecementos de acuicultura na parte litoral da zona terrestre (DOG nº 66 do
4 de abril de 2012) establece o réxime aplicable para os establecementos en virtude da normativa
vixente. En concreto a norma establece que as zonas continúas situadas nos niveis 1 e 2 do POL son
aptas para o desenvolvemento de actividades de acuicultura. No visor cartográfico do PDAL
(http://visoresga.cmati.xunta.es/esga/xeoportal.html) pódese observar o nivel de protección con respecto
ás determinacións do PDAL.
Por todo elo consideramos que no Documento Ambiental Estratéxico deberíanse analizar os efectos
previsibles deste plan sobre a ESGA e o PDAL, por ser concorrentes co ámbito territorial de algunha das
actuación previstas na modificación nº 1 do PSOAEG. A tecnoloxía actual permite que podan ser
desenvolvidas actividades acuícolas, continentais e mariñas, en zonas non próximas ás masas de auga,
sendo a zona empresarias e industriais óptimas para determinados acuícolas.”
Tendo en conta o indicado, cabe indicar que a actuación correspondente ao Parque Empresarial de
Moaña se atopa fora da delimitación do POL e logo fora do ámbito do Plan Director de Acuicultura Litoral
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de Galicia.

1.6

Con relación ao Parque Empresarial Bueu – Castiñeiras, referir que o Plan Director refire os seguintes
datos con relación ao ámbito delimitado presenta un índice de aptitude tecnolóxica moi baixa segundo o
Plan Director.

Achégase por parte do representante da comunidade de montes veciñais en man común de Aldán copia da Sentenza de
9 de xuño de 2017 recaída pola demanda do Xuizo Ordinario sobre reivindicatoria de montes veciñal en man común
interposta polo Procurador Sr. Escariz Vázquez, actuando en nome e representación de JOSÉ BERMÚDEZ DO
CAMPO, actuando no seu propio nome e dereito e en beneficio de todos os veciños da parroquia de Aldán (Cangas) que
conforman a comunidade de montes veciñais en man común de Aldán, contra as mercantís PROMALAR S.L., TEMPO
LIBRE E LECER 2000 S.L., GERIATROS S.A., contra o CONSORCIO DA ZONA FRANCA DE VIGO e contra o
AYUNTAMI ENTO DE CANGAS.

O índice de aptitude tecnolóxica pon en consideración todas as características técnicas idóneas que
debe reunir un lugar para localizar unha instalación acuícola na actualidade, e sendo esta moi baixa
segundo o Plan Director, para o ámbito de Bueu – Castiñeiras, debe indicarse que as potencialidades no
sector son escasas para o ámbito, non tendo efectos previsibles sobre a ESGA e o PDAL.

ALEGACIÓN PRESENTADA POLO REPRESENTANTE DO MONTE VECIÑAL DE VECIÑOS DE ALDÁN

A Sentenza recaída na data 9 de xuño de 2017 conten o seguinte FALLO:
“Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Escariz Vázquez, actuando en nombre y
representación de JOSÉ BERMÚDEZ DO CAMPO, actuando en su propio nombre y derecho y en
beneficio de todos los vecinos de !a parroquia de Aldán (Cangas) que conforman la Comunidad de
Montes Vecinales en Mano Común de Aldán, y absolver a las partes demandadas de las pretensiones
formuladas frente a las mismas, todo ello con imposición de costas a la parte demandante”
Á vista da sentenza recaída ante a demanda interposta polos representantes dos veciños do monte en man común, a
alegación presentada non ten influencia sobre o desenvolvemento da Modificación Nº 1 do PSOAEG.

DOC IV – TRAMITACIÓN
- DOC-IV.9 -

MODIFICACIÓN Nº 1 DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

1.7

INFORME DA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (SERVIZO DE MONTES)

O 27 de xullo de 2017 e fora do prazo de consultas e con posterioridade ao envío do Informe Ambiental estratéxico o
Servizo de Montes da Xefatura Territorial de A Coruña da Consellería do Medio Rural emite informe en relación coas
delimitacións propostas nesta Modificación do Plan de Sectorización de Erzana e do Parque Empresarial das Encrobas.
Para ambas delimitacións o Servizo de Montes non expresa ningún impedimento recordando a necesidade de lembrar
as limitacións establecidas na normativa forestal e de prevención de incendios para as actividades que se desenvolvan
en torno a parques e instalacións forestais, que en todo caso terán en conta, como parte da normativa de aplicación os
documentos que desenvolvan os ámbitos delimitados na presente Modificación.
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ANEXO 01: INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO
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INFORME SOBRE A INCIDENCIA NO SECTOR DA ACUICULTURA DA MODIFICACIÓN Nº 1 DO PLAN
SECTORIAL DE ORDENACIÓN DAS ÁREAS EMPRESARIAIS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
(EXPEDIENTE: 2017AAE2044; CÓDIGO WEB: 1945/2017)
Introdución
Con data do 16.05.2017, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático comunica por correo
electrónico á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar, o inicio
do trámite de consultas correspondente ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica do seguinte
plan:
Nome do plan: Modificación nº 1 do Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na Comunidade
Autónoma de Galicia
Promotor: Instituto Galego de Vivenda e Solo
Órgano substantivo: Consellería de Infraestruturas e Vivenda
Expediente: 2017AAE2044
Código web: 1945/2017
Resumo do Plan e do Documento Ambiental Estratéxico
A Modificación nº 1 do Plan Sectorial de Ordenación das Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de
Galicia (PSOAEG) ten por obxecto, segundo indican no Documento Ambiental Estratéxico, facilitar o
desenvolvemento das seguintes áreas empresariais, existentes ou de nova delimitación:
·

Plan de sectorización (Erzana, S.L.) (Cambre)

·

Parque empresarial de Encrobas (Cerceda)

·

Parque empresarial de Palas de Rei - Fase III (Palas de Rei)

·

Parque empresarial Seixalbo - O Cumial (Ourense)

·

Parque empresarial Bueu - Castiñeiras - ampliación (PEIM) (Cangas-Bueu)

·

Parque empresarial Moaña (Moaña).

Informe
Analizada a información remitida (borrador do plan e documento ambiental estratéxico) informámoslle
que:
1.- Establecementos de acuicultura

CVE: xaDFwhfmQ0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Consultada a base de datos de establecementos de acuicultura existente neste departamento non figura
autorizado ningún establecemento de acuicultura continental ou mariña nos diferentes ámbitos de
actuación da Modificación nº 1 do PSOAEG.
2.- Planificación da acuicultura
Dos seis parques empresariais obxecto da modificación, o Parque empresarial Bueu - Castiñeiras ampliación (PEIM) (Cangas-Bueu) e o Parque empresarial Moaña (Moaña) están situados no ámbito do
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15781 Santiago de Compostela
Teléfono 981 54 62 86 – Fax 981 54 62 88

Plan de Ordenación do Litoral (POL) aprobado polo Decreto 20/2011 de 10 de febreiro, polo que no
documento ambiental estratéxico da modificación deberíase ter en conta que:
2.1. Con respecto á planificación actual da acuicultura, o Consello da Xunta de Galicia do 26 de maio de
2011 declarou a acuicultura como de interese público de primeiro orden e, posteriormente, o 18 de
outubro de 2012 aprobou a Estratexia Galega da Acuicultura (ESGA) de cara a impulsar e promover o
desenvolvemento da acuicultura en Galicia.
No marco da ESGA estase elaborando entre outros o Plan Director de Acuicultura Litoral de Galicia (PDAL).
O ámbito deste plan é concorrente co do Plan de Ordenación do Litoral (POL), O PDAL atópase en fase de
tramitación. A información dispoñible nestes intres sobre o PDAL poder ser consultada na seguinte url:
http://www.intecmar.gal/esga/Documentacion.aspx.

Asinado por: GARCIA TASENDE, MANUEL ANTONIO
Data e hora: 19/07/2017 12:11:59

Por outra parte, as Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas polo Decreto 19/2011, do 10 de
febreiro, establecen que :
o

Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico terán presentes, na formulación
das súas propostas de ordenación, o valor do litoral e das augas interiores como soporte da pesca, o
marisqueo e a acuicultura.

o

A Xunta de Galicia elaborará un plan específico para a ordenación da acuicultura en terra, denominado
como Plan Sectorial de Acuicultura en terra. Este plan establecerá as previsións e posibles localizacións
de plantas de acuicultura a partir da capacidade de acollida do territorio, é dicir, localizacións que
cumpran os requisitos de sostibilidade respectando as limitacións derivadas doutras funcións
produtivas e turísticas, e da protección dos valores ecolóxicos, paisaxísticos e do patrimonio cultural.

2.2. Por outra parte, mentres non se aprobe o PDAL, a Orde do 15 de marzo de 2012, conxunta das
Consellerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e do Medio Rural e do Mar, sobre réxime da
avaliación ambiental dos establecementos de acuicultura na parte litoral da zona terrestre (DOG nº 66 do 4
de abril de 2012) establece o réxime aplicable para os establecementos en virtude da normativa vixente. En
concreto a norma establece que as zonas continúas situadas nos niveis 1 e 2 do POL son aptas para o
desenvolvemento
de
actividades
de
acuicultura.
No
visor
cartográfico
do
PDAL
(http://visoresga.cmati.xunta.es/esga/xeoportal.html) pódese observar o nivel de protección con respecto
ás determinacións do PDAL.
Por todo elo consideramos que no Documento Ambiental Estratéxico deberíanse analizar os efectos
previsibles deste plan sobre a ESGA e o PDAL, por ser concorrentes co ámbito territorial de algunha das
actuación previstas na modificación nº 1 do PSOAEG. A tecnoloxía actual permite que podan ser
desenvolvidas actividades acuícolas, continentais e mariñas, en zonas non próximas ás masas de auga,
sendo a zona empresarias e industriais óptimas para determinados acuícolas.

CVE: xaDFwhfmQ0
Verificación: https://sede.xunta.gal/cve

Manuel García Tasende
Biólogo
Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura
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