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1. Antecedentes
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación
Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Parcial do SUD do concello de Boimorto. A
súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de abril, o que se
describe no seguinte punto (Marco Normativo).
A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio ambiente nas
políticas sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que
permita acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso
racional dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta,
así mesmo, a transparencia e unha participación cidadán que permita o acceso a unha
información exhaustiva e fidedigna do proceso planificador.
Neste caso concreto e polo que fai á sostibilidade, compre destacar que a presenza de
actividades empresariais e comerciais en polígonos industriais ten pasado a desempeñar un
importante papel na planificación territorial. Nestes emprazamentos industriais concéntranse,
nun espazo relativamente pequeno, tódolos problemas ambientais de cada unha das empresas
e actividades que alí se levan a cabo, ao que hai que engadir os impactos adicionais derivados
dos servizos e infraestruturas, de transporte, produción de residuos, etc. Por iso, a
incorporación de sostibilidade é un tema ineludible hoxe no eido da planificación do territorio.
O concello de Boimorto, responsable da elaboración do Plan Parcial e, polo tanto, órgano
promotor do Plan Parcial do SUD do concello de Boimorto, comunica, en novembro de 2007, á
Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento Sostible, o inicio do procedemento de
elaboración do citado Plan. Así mesmo, emite un documento de inicio no que se recollen os
principais obxectivos e características do ámbito e do Plan.
A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
órgano ambiental no mencionado proceso remite ao órgano promotor, en abril do 2008, o
“Documento de referencia para a AAE do Plan Parcial do Concello de Boimorto”, tal como o
prevé o artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de
pautas adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade
Ambiental (ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da citada
Lei).

1.1. O marco normativo
Con data 30 de abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei
Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no
medioambiente, que supón a transposición da 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 medioambiente. No ámbito de aplicación, explicítase que os plans que afecten á
ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma.
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No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA),
determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables efectos
significativos sobre o medioambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así como das
alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a alternativa
cero, que tingan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan.
O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de
especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a Consellería
de Medio ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, logo de identificar e
consultar ás Administracións públicas afectadas e ó público interesado.
Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior
(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto
327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei de
Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da documentación
necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración do documento
“Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”.
Por último, coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación
do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos
plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei.

2. Descrición do Plan Parcial do SUD e do ámbito de desenvolvemento
O concello de Boimorto plantexa a necesidade do desenvolvemento dun polígono industrial
atendendo a unha motivación de carácter socioeconómico, e co obxectivo final de impulsar o
desenvolvemento económico do concello.
O concello de Boimorto considera unha decisión estratéxica fundamental a implantación de
solo industrial para facilitar o proceso de creación e desenvolvemento de proxectos
empresariais no concello, o que debe levar consigo a creación de postos de traballo e o
desenvolvemento de actividades económicas, contribuíndo a evitar a tendencia á perda de
poboación que Boimorto ven rexistrando.
Neste sentido, o concello considera que unha das pezas básicas para facer posible o
desenvolvemento empresarial é a dispoñibilidade de solo e infraestruturas axeitadas para a
implantación e posterior desenvolvemento de actividades desta natureza.
No PXOM, aprobado definitivamente no ano 2007, preveuse a creación dunha área para
desenvolvemento industrial nas inmediacións do núcleo das Corredoiras e que presenta unhas
condicións aptas para este tipo de actividades, como impacto mínimo sobre o contorno e boa
accesibilidade.
O Plan Parcial do SUD do concello de Boimorto desenvolve o ámbito de Solo Urbanizable
Delimitado destinado a uso industrial que figura no Plan Xeral de ordenación Municipal de
Boimorto, aprobado definitivamente en febreiro do 2007.
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A peza obxecto de análise constitúe unha única parcela e atópase nas proximidades de As
Corredoiras, ten forma cuase rectangular e ten un desenvolvemento norte-sur. Ten unhas
dimensións aproximadas de 433,56 m de eixo norte-sur e 242,35 m de eixo leste-oeste, e unha
2
2
superficie de 94.180 m , dos que 65.662 m (69,7%) son edificables. Os límites da peza son:

•

Norte: parcela catastral 447 do polígono 506

•

Oeste: camiño de As Corredoiras a Fonte Présaras

•

Sur: núcleo rural das Corredoiras

•

Leste: estrada autonómica AC-840

Dende o punto de vista medioambiental, o estado de conservación do ámbito é baixo, o mesmo
que a súa naturalidade, non identificándose elementos da xea que precisen especial atención.
A peza a urbanizar terá un único enlace coa estrada AC-840 (Betanzos-Lalín), que pasa polo
núcleo de Corredoiras e que é a principal vía de comunicación do concello. Na actualidade, no
interior da peza non existe ningún tipo de viario, sendo todo de borde.
Por outra parte, a peza contará con dúas zonas verdes: unha en contacto co núcleo de
Corredoiras e outro nas marxes do regato que transcorre polo centro da peza de leste a oeste.
Por último, o proxecto contempla unha parcela para servizos técnicos, onde se trataran as
augas pluviais antes de vertelas ao rego, un vaso de tormentas para evitar asulagamentos en
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caso de precipitacións intensas e súbitas e aproveitar as augas para rego das zonas verdes,
así como un punto limpo para depósito, clasificación e recollida dos residuos xerados no ámbito
do futuro polígono industrial.

2.1. Relación do Plan Parcial con outras lexislacións sectoriais
No PXOM de Boimorto, aprobado en febreiro do 2007, preveuse a creación dunha área para
desenvolvemento industrial nas inmediacións do núcleo de corredoiras que, segundo o citado
documento, posúe condicións aptas para o desenvolvemento deste tipo de actividades.

3. Situación actual do medio socioeconómico do concello
3.1. Demografía
Boimorto conta con 2.370 habitantes (no ano 2007), repartidos entre 13 parroquias e 172
entidades de poboación, datos que dan idea da dispersión da poboación.
Como é a tónica xeral nos concellos rurais de Galicia, a perda sostida de poboación é a
principal característica. Dende a metade do século XX ata hoxe, Boimorto perdeu máis da
metade da súa poboación: en 1950 tiña 5.477 habitantes, mentres que en 2007 rexistraba
2.370, o que supón unha perda do 56,7% dos habitantes. As causas hai que buscalas en
factores expulsivos clásicos da poboación, como a falla de oportunidades, de empregos ou
simplemente, na procura dunha vida mellor. A consecuencia deste prolongado proceso
migratorio é un forte envellecemento da poboación, reflectido na estrutura demográfica do ano
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2007, na que o 34,3% ten máis de 65 anos, mentres que os menores de 16 anos so
representan un 8,6% da poboación total. Con esta estrutura, non sorprenden os seguintes
indicadores demográficos: 4,3 nacementos e 19,1 falecementos por cada mil habitantes, e un
índice de envellecemento de 272,7, dos máis elevados da provincia. Así, o crecemento
vexetativo é negativo (-30 habitantes en 2006), así como o saldo migratorio, tamén negativo
(54 saídas fronte a 43 entradas, datos do 2006).

3.2. Actividade económica
A base económica municipal confórmase arredor do sector primario, e ocupa ao 44,5% dos
1
activos . Neste sector predomina a actividade agropecuaria e a forestal. Destaca o gando

bovino de orientación láctea, da que parte da produción se transforma en queixo. No concello
existe concentración parcelaria, o que ten incidido nunha certa modernización do sector e un
maior nivel de rendas.
O sector secundario ten pouca importancia, e ocupa ao 23,3% dos activos (11,1% na industria
e 12,2% na construción). A industria local redúcese a pequenas empresas de transformación
de madeira, pequenos talleres metalmecánicos e unha pequena industria cerámica.
O sector terciario ocupa ao 32,1% dos traballadores, e baséase nun pequeno comercio de
carácter básico, para atender ás necesidades primarias da poboación e algún establecemento
hostaleiro. Este sector non ten máis pulo a causa da proximidade de Boimorto a tradicionais
centros de mercado, como Betanzos ou Melide.

3.3. Dotacións, infraestruturas e equipamentos
O abastecemento de auga farase a través dunha conexión coa rede xeral, e empregarase o
3
depósito de Dormeá, que ten unha capacidade de 1.000 m . Polo que fai ao saneamento,

prevese a ampliación da depuradora de Corredoiras que ten, na actualidade, unha capacidade
de depuración para 200 persoas, e terá que chegar a unha capacidade de 1.100 persoas.

3.4. Patrimonio histórico-artístico
No ámbito de actuación do Plan Parcial, e tampouco nas súas inmediacións, existen elementos
patrimoniais dignos de ter en conta nin que se poidan ver afectados polo desenvolvemento do
citado Plan.

4. Situación actual do medio ambiente e alternativa “cero”
2

O concello de Boimorto ten unha extensión de 82,4 Km e forma parte da comarca de Arzúa. O
territorio municipal presenta un relevo suave, que se estende dende o leste do concello ata o
oeste, onde esta suavidade se rompe cos montes do Bocelo e Coto Salgueiros, que actúan de

1

INE. Datos do Censo do ano 2001, último disponible.
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divisoria de augas e que permiten diferenciar dúas concas fluviais, a do Tambre (ao norte) e a
do Ulla (ao sur).
Dende o punto de vista climático, Boimorto presenta trazos típicos dun clima temperado de
interior, suavizado pola influencia oceánica que chega a través dos ríos Tambre e Ulla. Esta
influencia tradúcese principalmente nun elevado réxime pluviométrico e en temperaturas
suaves ao longo do ano, sen fortes oscilacións térmicas.
Xeolóxicamente, Boimorto forma parte da Galicia central, constituída por un núcleo único: a
unidade de Betanzos-Arzúa, cun metamorfismo de grao baixo a medio, no que se observa
unha serie xistosa, en ocasións de tipo “flyschoide” con grauwacas, pelitas e rochas
calcosilicatadas, que se transformaron en gneises e micaxistos tras varias fases de
metamorfismo.
Polo que fai á edafoloxía, Boimorto presenta un substrato formado basicamente por materiais
xistosos, pertencentes ao complexo de Ordes con algúns enclaves de rochas graníticas
(ortogneises). En liñas xerais, atópanse solos profundos de textura equilibrada a limosa, con
relativamente boas aptitudes agronómicas e pendentes moderadas, que conforman unha
paisaxe de lombas suaves e tendidas.
A vexetación presenta un mosaico de masas arbóreas autóctonas, bastante diminuídas pola
acción antrópica e asociadas con piñeiro e eucalipto.
A peza obxecto de estudio atópase nas proximidades de As Corredoiras, ten forma cuase
2
rectangular e ten orientación norte-sur. Ten unha superficie de 94.180 m e presenta unha

cuberta vexetal parcial e de baixa calidade natural, formada por monte baixo de escasa idade,
formado por exemplares de eucaliptus de moi escaso porte, debido a que ten sido rozado en
datas relativamente recentes.
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Polo centro da peza, en disposición zonal, discorre un regato que desauga no rego de Batán.
Este regato drena una pequena conca de aproximadamente 66 Ha e ten un eixo de pouco máis
de 1.200 metros, composta por terras de cultivos e forestais. O curso do regato está canalizado
por debaixo da estrada AC-840, e o seu leito orixinal está modificado, fluíndo na actualidade
por outro cauce artificial. O rego, que ten unha anchura máxima de 55 cm, está desprovisto de
vexetación ripícola e a efectos hidráulicos, pode equipararse a unha acequia.
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Rego da peza

Polo que fai á situación medioambiental, en Boimorto non existe ningunha actividade industrial
–nin de outro tipo- de entidade suficiente como para actuar como fonte de emisións
contaminantes. Tampouco existe, nin na peza nin nas proximidades, ningún espazo protexido
ou de interese natural que teña que ser tido en conta polo planeamento. Polo que fai á paisaxe,
no concello predomina a paisaxe rural, bastante humanizada, composta polos terreos de
cultivo, os núcleos rurais e o poboamento difuso. Segue en importancia a paisaxe seminatural,
representada por extensas áreas forestais formadas por bosques de repoboación e as zonas
de sotobosque, mesturada con pequenos bosquetes de vexetación natural.
Pola súa importancia e incidencia na calidade do aire do contorno, compre destacar un sector
de bosque natural que se atopa ao oeste da peza, que polo seu tamaño pode servir de
sumidoiro para o CO2 xerado no polígono, ao tempo que fai de fonte de osíxeno, sempre que
permaneza nas mesmas condicións que presenta na actualidade.

4.1. Problemática actual do concello
Dende o punto de vista medioambiental, e como xa se ten dito, en Boimorto non existen fontes
de contaminación.
No ámbito de actuación, situado no borde do núcleo de Corredoiras, non existen fitos
xeolóxicos nin xeomorfolóxicos singulares ou de carácter especial ou relevantes, nin se atopan
comunidades vexetais de especial relevancia ou singularidade máis aló do pequeno regato
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descrito. Tampouco se detecta a presencia de hábitats, ecosistemas ou individuos de flora e
fauna de interese natural nin bens de patrimonio cultural, inventariado ou non.
Por outra parte, o estado de conservación do medio presente no ámbito de actuación é malo,
tal como se indica no Documento de Inicio e a inspección visual da área confirma, e a
naturalidade é baixa, froito de sucesivos rozados e desbroces, de xeito que na actualidade, a
peza está cuberta por exemplares novos de eucaliptos, mato e prado abandonado, con
vexetación disclímax.
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No centro da peza, en disposición leste-oeste, atópase un regato, que desauga no rego de
Batán, e que se atopa canalizado en algunhas zonas e que presenta un baixo grao de
naturalidade. O Plan plantexa a recuperación do canle natural e a súa rexeneración, quedando
ao final en mellor situación. Para isto, a sectorización do ámbito reserva unha das zonas verdes
coas que contará para esta acción, de xeito que a peza quedará dividida en dúas metades,
separadas por un corredor verde, por cuio centro discorrerá o rego. En todo caso, a actuación
que se leve a cabo neste ámbito concreto deberá reflectirse nunha mellora da situación actual,
así como un maior índice de naturalidade.

4.2. Evolución en caso de non aplicación do Plan Parcial (Alternativa “0”)
A non aplicación do Plan Parcial ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e
urbanístico non producirá efectos positivos nin negativos no conxunto do territorio municipal,
podéndose considerar como neutro o impacto deste Plan dado o limitado alcance que ten e o
valor da zona onde se sitúa. Ademais, constátase que a peza destinada polo PXOM para
desenvolver este Plan Parcial non presenta características especiais dende o punto de vista
natural ou paisaxístico.
Así pois, xustifícase a elección desta ubicación para o novo Solo Urbano Delimitado polo seu
baixo valor ambiental (o maior impacto que se pode identificar é o seu cambio de uso), por
tratarse dunha parcela que non ten outra utilidade, por presentar unha estrutura da propiedade
que axiliza a xestión (un só propietario), por ter unha gran capacidade de acollida para as
actividades previstas e por ser doada a súa integración paisaxística.
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Onde si se pode derivar algún impacto negativo é no eido socioeconómico, xa que no concello
de Boimorto non existe solo para as actividades industriais, o que impide a existencia de
factores de atractividade para as industrias a causa desta ausencia de planeamento para esas
actividades, o que conlevaría a perda de inversións, diminución da oferta laboral e o reforzo da
tendencia á emigración cara outras áreas máis dinámicas. Esto derivaría nunha limitación ó
desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia ao declive
demográfico e retroceso socioeconómico.
En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do Plan Parcial (alternativa “cero”) suporía o
mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun solo axeitado e ben dotado para o
desenvolvemento da actividade industrial.

5. Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos
Os criterios básicos da política urbanística contida no Plan Parcial do SUD recollen o emanado
na LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes:
•

Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais e
dos obxectivos propostos, minimizando as afeccións negativas e simplificando, na medida
do posible, a xestión administrativa.

•

Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou
fases de desenvolvemento e a diferentes alternativas que se poden producir.

•

Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica

da

administración pública e das expectativas, capacidade e requirimentos do sector privado.
•

Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de
calidade como consecuencia do planeamento.

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste Plan Parcial do SUD, entendidos como metas ou
aspiracións fixadas son os seguintes:
•

Plan Parcial, segundo as determinacións do PXOM, ten por obxecto o desenvolvemento
dun ámbito de Solo Industrial delimitado, para dotar ao concello de Boimorto de solo
urbanizado de uso industrial e segundo as disposicións establecidas polo propio Plan
Parcial.

•

Plan Parcial plantexa a creación dun pequeno polígono industrial de calidade, adaptado á
escala do medio no que se insire e do uso industrial plantexado, que xere pautas de
urbanizade e actúe como polo de desenvolvemento do concello de Boimorto, que contribúa
a dotar de equipamentos o ámbito, sostible medioambientalmente e materializado mediante
solucións urbanísticas brandas que minimicen o seu impacto sobre o territorio.

Os criterios básicos de ordenación son os seguintes:
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Mantemento da topografía existente na medida do posible, para minimizar o impacto
medioambiental e paisaxístico.

•

Tratamento axeitado do rego afluente de Batán, restituíndo o cauce orixinario, rodeándoo
de zona verde, tratando axeitadamente o seu perfil e restituíndo, na medida do posible, a
naturalidade inherente a un sistema fluvial.

•

Tratamento e formalización dos bordes da actuación mediante solucións verdes (sendeiros
peonís arborados e franxas arboradas) para garantir a reducción do impacto
medioambiental e paisaxístico da actuación.

•

Disposición dos equipamentos e zonas verdes públicas (sistema local de zonas verdes) de
cesión obrigatoria, en lugares de especial sensibilidade paisaxística e idóneo acceso dende
o viario existente que conecta as poboacións do entorno, achegando así os novos servizos
a estas.

•

Consecución da continuidade rodada e peonil no interior do ámbito, garantindo a
separación de circulacións peonís dos usuarios dos equipamentos públicos existentes e
proxectados e zonas verdes, das circulacións do polígono industrial.

•

Disposición do viario rodado garantindo, mediante a disposición de solucións axeitadas a
conexión co viario de borde.

•

Emprego de solucións brandas e permeables para a execución do viario peonil.

5.1. Criterios específicos de marcado caracter ambiental
Completando o anterior, o Plan Parcial do SUD de Boimorto debe contemplar os seguintes
criterios específicos:
5.1.1. Criterios respecto á sostibilidade territorial e densidade urbana
A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores
naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos
ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en
diversas áreas da nosa Comunidade Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas
non só ó control do crecemento, -en Boimorto non existe presión urbanizadora-, senón a evitar
a urbanización e a edificación dispersa ou o consumo inxustificado de novos solos, orientando
as actuacións públicas e privadas cara a recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación
existente.
O desenvolvemento desta actuación limitarase o disposto no PXOM, evitando o consumo
inxustificado de solo e adaptándose aos obxectivos fixados.
Na zonificación terase en conta a capacidade da zona, evitando situar a edificación nas zonas
verdes e as súas áreas de transición ou contra as vivendas do núcleo das Corredoiras.
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Evitarase no posible calquera impacto visual, e toda actuación buscará o máximo nivel de
integración, establecendo medidas amortecedoras ou de pantalla verde.
Incentivarase o uso peonil e da bicicleta en Boimorto a través de proxectos urbanísticos e vía
ordenanza.
5.1.2. Criterios respecto ó tratamento do medio rural
Terase especial coidado en invadir terreos e fincas rurais alleas ós delimitados polo
planeamento.
En ningún caso se permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como neste
caso, na franxa de protección do curso fluvial, se procede, e nos contactos coas zonas verdes.
O Plan Parcial do SUD establecerá as características da edificación en solo rústico.
Especialmente, deberán establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación,
distancia entre edificacións, implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós
accesos e o contorno.
Ademais, o Plan Parcial do SUD controlará as súas condicións de implantación no territorio e
os impactos negativos producidos, minimizándose e establecendo as medidas correctoras e
compensatorias que procedan.
5.1.3. Criterios respecto á paisaxe
Como xa se ten dito, a paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio,
cuia consideración e análise producen decisións directas na ordenación, tales como a
preservación de áreas vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como
recurso, etc.
Elementos da paisaxe
•

A maior parte do conxunto de estructuras e elementos que aínda conforman e caracterizan
a paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser
testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega.

•

O conxunto das estructuras rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe
tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal sexa
o seu estado de conservación.

O ISA inclúe un estudio paisaxístico do ámbito de actuación e do seu contorno e conclúese que
si a urbanización se fai coas debidas garantías de integración paisaxística, non producirá
impactos negativos intensos, aínda que é evidente que calquera acción urbanizadora ex novo
alterará a paisaxe preexistente.
Desde o Plan Parcial do SUD crearanse as condicións –na medida do posible- para a
aplicación dunha política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en
especial a dotación de árbores no ámbito, especialmente a vexetación ripícola do rego –
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vexetación hoxe inexistente, debido aos sucesivos rozados da peza e tamén a súa escasa
entidade como curso fluvial-, mediante a rehabilitación –máis que conservación, dadas as
condicións naturais actuais- das características ecolóxicas do contorno. Ademais de mellorar a
calidade paisaxística, estas zonas verdes deberán actuar como sumidoiros ecolóxicos de
contaminantes atmosféricos e como coadxuvante á osixenación do contorno.
5.1.4. O valor estratéxico do patrimonio natural do concello
A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas
políticas de conservación da natureza, entendendo por conservación o conxunto de medidas
encamiñadas ó mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da diversidade
xenética e o emprego ordenado dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este obxectivo
debe ser prioritario, atendendo ó importante e diverso patrimonio natural con que aínda
contamos.
Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos
necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos
recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A
axeitada valoración do noso patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a
afrontar, senón que debe ser a base do noso crecemento, calquera que sexa o modelo
definitivo.
5.1.5. Criterios respecto do patrimonio natural do concello
Dende o Plan Parcial do SUD estableceranse normas de protección do medioambiente e
reguladoras dos recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar
actuacións oportunistas e insolidarias.
A actividade industrial estará convintemente ordenada dende criterios de máxima
concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial
atención ós efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir.
No Plan Parcial do SUD se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración
ecolóxica, en especial de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó
mantemento de determinados procesos ecolóxicos esenciais.
O Plan Parcial do SUD deberá permitir a eventual instalación de áreas susceptibles de albergar
parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos illados para
tratamento e reciclaxe de refugallos.
A restitución da vexetación de ribeira do ámbito, hoxe ausente, é un importante elemento
natural a ser devolto ao territorio, e o Plan contempla esta acción a través dunha zona verde.
En todo caso, esta zona verde executarase co maior coidado, restituíndo o maior grao posible
de naturalidade a área e procurando establecer o axeitado equilibrio entre o uso da poboación
e a naturalidade, establecendo zonas de transición para amortecer a acción antrópica sobre
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esas zonas verdes. Fora das áreas de transición, máis axeitadas para o emprego pola
poboación, fomentarase a reforestación con exemplares arbóreos autóctonos.
5.1.6. Criterios respecto das emisións contaminantes e residuos
Deberase evitar o emprego de materiais con forte impacto ambiental, e, en xeral, os procesos
industriais potencialmente perigosos para a saúde humana e do hábitat.
O concello de Boimorto está adherido ao plan Sogama, e ten recollida selectiva dos residuos
en todo o territorio municipal. Na actualidade, A maior parte dos residuos producidos teñen
carácter de RSU por carecer o concello de actividade industrial. Sen embargo, compre ter en
conta que a partir do funcionamento do novo polígono, xeraranse unha nova tipoloxía de
residuos, que son os industriais, e que haberán de ser tratados conforme á lexislación vixente.
O tratamento dos residuos industriais farase de acordo á seguinte clasificación:
•

Inertes

•

Asimilables a RSU

•

Perigosos

Para a axeitada xestión destes residuos, plantéxase a posta en marcha dun Plan Integral de
xestión de Residuos Industriais, co obxectivo de acadar os máximos niveis de protección
medioambiental que permitan o cumprimento das esixencias da normativa vixente e os
principios do desenvolvemento sostible.
Ademais, o Plan contempla a ubicación dun punto limpo, ben dimensionado e conectado co
viario, para a recepción, clasificación e recollida dos residuos xerados no polígono.

5.2. Integración das variables e criterios do AAE no Plan Parcial
O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os
criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do
Plan co medio ambiente.
Este apartado describe o grao de integración das variables e criterios indicados no Documento
de Referencia e que non se describen explicitamente ao longo do punto 5 do presente ISA
(Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos).
5.2.1. Patrimonio
No ámbito do Plan Parcial nin nas inmediacións ou área de influencia do polígono non existen
elementos patrimoniais de interese cultural, histórico, arquitectónico ou arqueolóxico
susceptibles de ser protexidos ou postos en valor.
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5.2.2. Sociedade
O Plan contemplará as necesidades de infraestruturas e equipamentos necesarios segundo a
capacidade do polígono industrial, co obxecto de facilitar a conciliación da vida familiar e a
laboral dos traballadores.
O Plan favorecerá o máximo grao de participación social no proceso de planificación a través
da presentación e explicación do Plan á poboación en xeral ou aos colectivos que así o
demanden.
En cumprimento da lexislación vixente sobre accesibilidade de persoas con algunha
discapacidade, a planificación dos espazos comúns ou públicos farase de acordo con esta
perspectiva.
5.2.3. Economía
O Plan xustifica a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das actividades
económicas actuais e futuras (potenciais) de Boimorto, así como o axeitado dimensionamento
e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e infraestruturas
sitúanse no ámbito segundo criterios de sustentabilidade, buscando o máis baixo nivel de
necesidades de desprazamento dos usuarios e a máxima accesibilidade.
Vía ordenanza, establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no
polígono, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver.
5.2.4. Medio industrial
No deseño da nova área industrial, compre ter en conta as características do medio
circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural. Este
deseño farase segundo os principios da ecoloxía industrial, que establece a conexión entre os
residuos de unhas industrias e as materias primas de outras, ademais do compromiso das
empresas de implicarse na protección e defensa do medio ambiente a través dunha proposta
de xestión ambiental. Estes principios poden resumirse en tres eixos principais: o emprego de
materiais locais, a redución de residuos e a prevención da contaminación.
5.2.5. Mobilidade
O novo ámbito industrial vai xerar novas necesidades de desprazamento, tanto para os
traballadores como para os usuarios. Isto débese a que o ámbito non está situado nunha área
urbana –nin sequera periurbana- que poida aportar a man de obra, que necesariamente terá
que vir de fora. Por outra parte, no concello de Boimorto, como na maior parte do medio rural
galego, o transporte público é moi débil e escasamente funcional. Sen contar as liñas de
transporte escolar, en Boimorto só se dispón dun ramal (a variante de Sobrado) da liña
Santiago Lugo que explota a Empresa Freire, que pasa por Corredoiras dúas veces por día
(unha pola mañá e outra pola tarde). Con estas frecuencias é previsible o aumento do
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transporte privado xa que non existe outra alternativa, porque Boimorto está fora do Transporte
Metropolitano de Galicia.
A única solución factible, dende o punto de vista da sostibilidade, é a organización, por parte do
órgano xestor, dun sistema de transporte para os traballadores, de financiamento mixto
(empresas-traballadores) e suficientemente atractivo, dende os puntos onde exista unha certa
masa crítica (ou puntos de converxencia dos fluxos) ata o novo polígono.
Polo que fai a accesibilidade, o novo ámbito sitúase na beira da estrada AC-840, tendo fácil
acceso por esta ás estradas N-634 (e a través desta, á A-6) e N-547 (Santiago-Lugo e á futura
autoestrada Santiago-Lugo). O ámbito contempla unha conexión coa AC-840 e un vial interior
en forma de anel para a distribución interior do tráfico.
A rede viaria peonil, tal como está previsto no Plan, será obxecto de estudo pormenorizado no
proxecto de urbanización, e as solucións aplicadas serán, en todo caso, de carácter brando,
primando a permeabilidade dos pavimentos e a dotación de solucións verdes.
5.2.6. Enerxía
O novo ámbito disporá dunha rede de alumeado especializada para os diferentes espazos
públicos.
As instalacións deberán proxectarse de xeito que se consiga minimizar os seus custos
(investimento+explotación+mantemento), previndo a vida útil da infraestrutura. Para iso,
instalaranse lámpadas e equipos de baixo consumo e luminarias eficientes, con reguladores e
redutores de fluxo para diminuí-los niveis lumínicos. Por outra parte, a rede do alumeado
público dotarase dun sistema de xestión telemática que permita o control e a optimización do
funcionamento e a optimización enerxética.
Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía
sostible procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002,
modificada pola Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio
e do litoral de Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. Segundo o
disposto na citada Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria deberá estar
especialmente xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que fagan necesaria
a súa protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de clasificación de este tipo
de solo e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de enerxía de fontes renovables.
As eventuais liñas de alta tensión integraranse en pasillos eléctricos, e as liñas de media
tensión do novo desenvolvemento estarán integradas e soterradas.
Plantexarase a conveniencia da instalación dun sistema de placas fotovoltaicas para reduci-los
custos de mantemento do alumeado público.
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5.2.7. Atmosfera
Estableceranse sistemas de vixilancia, con controis periódicos, das emisións contaminantes de
calquera tipo, tanto xerais como específicas se unha eventual actividade industrial o require,
adoptando as medidas necesarias para impedilas e corrixir os seus efectos, atendendo ao
principio de quen contamina paga para facer fronte aos custos das eventuais correccións, o
que non significa que quen paga pode contaminar.
5.2.8. Ciclo hídrico
O Plan contempla a rexeneración do rego que transcorre polo ámbito, así como a restitución ao
seu canle orixinal, reservando unha zona verde para a súa protección e para uso e disfrute da
poboación en xeral. Esta zona verde contará cunha área de transición para mellor protección
do medio natural e para mitigar o impacto da zona industrial. Por outra parte, terase en conta
que calquera actuación no canle do regato ou no seu dominio deberá contar con autorización
de Augas de Galicia.
No solo urbanizable, o Plan establecerá porcentaxes mínimas de zonas sen impermeabilizar co
fin de non interferir no ciclo hídrico natural e estableceranse redes separativas das augas
pluviais.
Polo que fai á rede de abastecemento de auga, prevese a conexión coa rede xeral, tomando a
auga do depósito de Dormeá, que abastece a Corredoiras e que ten unha capacidade de 1.000
3
m , garantindo un caudal mínimo de 0,5 l/s/ha. As conduccións serán soterradas seguindo a

disposición do viario e os servicios públicos.
Canto á rede de saneamento, os vertidos das empresas que se instalen no polígono serán
asimilables a augas residuais domésticas, depurando os seus efluentes, cando sexa preciso, a
través de depuradores específicas comúns ás empresas con residuos análogos antes de
chegar á depuradora xeral.
As augas pluviais trataranse mediante balsas de decantación e/ou separadores de graxas
antes do seu vertido ao rego ou o seu aproveitamento posterior. As augas depuradas, xunto
coas pluviais, recolleránse en pozos ou lagunaxes para o seu posterior emprego nos regos das
zonas verdes ou calquer outro uso público.
No punto máis axeitado dende o punto de vista topográfico, instalarase un depósito ou vaso de
tormentas para evitar asulagamentos en caso de chuvias súbitas e intensas. O vaso
2
dimensionarase para precipitacións de 20 l/m /h.

O Plan prevé a ampliación da depuradora de Corredoiras, que ten unha capacidade de 200
hab. A ampliación deberá acadar as 2.000 persoas. Dita ampliación levarase a cabo antes de
que o polígono comece a funcionar, e non se outorgarán licencias de edificación hasta que o
saneamento estea resolto.
Para máis información con respecto ás capacidades dos sistemas de abastecemento de auga
e a rede de saneamento, así como ás súas previsións, remitirse á documentación do vixente
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PXOM (Memoria Xustificativa III, anexo 1: Estudio Xustificativo da Capacidade dos Servizos de
Abastecemento e Saneamento).
5.2.9. Ciclos de materiais
Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de
materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal.
Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de residuos industriais, con
facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos (o punto limpo).
En todo caso, garantirase a capacidade de recollida e clasificación dos residuos, tendo en
conta o seu previsible aumento e cambio de tipoloxía (de maioría de RSU na actualidade a
RSU e industriais cando o polígono comece a funcionar), reforzando o sistema de recollida se é
preciso.

5.3. Recomendacións para outras variables non integradas no Plan Parcial
Este apartado recolle unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu
carácter ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo Plan.
Estas recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das diversas
liñas de actuación sectorial dos distintos niveles das Administracións ou a través de proxectos
específicos para qualquera destas accións.
•

Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de
residuos industriais e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe ou posta
en valor mediante campañas dirixidas á sensibilización da poboación.

•

O concello contemplará accións de intervención no leito fluvial que discorre pola peza
(limpeza, mantemento e vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio
natural circundante.

•

Dende o concello buscarase a ampliación e diversificación do transporte público, coa
intención de formar parte da rede galega de transporte público (TMG) e diminuír ou
desincentivar o emprego do transporte privado pola súa insostibilidade.

•

Teránse en conta tódolos requerimentos necesarios para asegurar a saúde e benestar da
poboación na planificación de espazos públicos, así como a súa accesibilidade non só para
os traballadores, senón para a poboación do contorno.

•

Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono, que funcione co
principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou promotoras antes que
penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental. Este órgano deberá estar
supervisado polo concello e cumprir as seguintes funcións:
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Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Parcial, establecendo os controis
necesarios para avaliar as variables indicadas ou calquera outras que se estime
necesario

o

Establecer un Plan Integral de xestión de Residuos Industriais

o

Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores do polígono

o

Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas
necesarias para a actividade industrial actual e futura

o

Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións
contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos residuos
producidos na actividade industrial

o

Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro
enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos
usos públicos

o

Organización dun sistema de transporte público/privado para reduci-lo emprego do
transporte privado

o

Antes da urbanización o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de
materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións
propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo de
solo e de materiais e o impacto paisaxístico

6. Identificación dos impactos e efectos negativos
O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio
ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canta maior sexa a
calidade ambiental e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa transcendencia
depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa magnitude e
incidencia. O impacto derívase dunha acción que produza un efecto sobre valores ambientais
protexidos:
1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se
obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que a
fan posible e sobre a que recaen os efluentes que produce.
2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar
ós recursos naturais ou ós ecosistemas, produción de emisións ou contaminantes, por
cambios nos usos do solo ou utilizándoo de xeito inadecuado. Enténdese por efecto directo
en que ten unha incidencia inmediata no medio, mentres que o indirecto ou secundario,
afecta á interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto é acumulativo
cando se prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non existir ou non
aplicarse os sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou compensación.
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3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a
diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso
fundamental da vida.
A continuación descríbense os impactos previstos nas variables de sustentabilidade,
mencionando o tipo de impacto, o seu caracter (positivo ou negativo) ou a neutralidade do
indicador fronte a implantación do Plan.
As principais alteracións ou impactos negativos potenciais nas variables de sustentabilidade
derivadas da implementación do Plan Parcial de Boimorto, e tendo en conta a natureza da
peza, as características do Plan Parcial e a intensidade e alcance das accións previstas polo
Plan Parcial, produciranse nas fases de urbanización (obras), impactos que desaparecerán na
súa maior parte ao finalizar as obras, permanecendo só os clasificados como impactos visuais
(edificacion) ou impactos derivados do aumento de tráfico con destino ou orixe no polígono.
Con posterioridade á fase de obras, os impactos previstos derívanse do funcionamento do
polígono e que en gran medida dependerán das actividades que se leven a cabo.
Os solos poden sufrir impactos negativos moderados, polo seu consumo directo ou por cambio
de usos, por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases
de obras).
Nas fases de obras, nas augas e nos seus dominios naturais poden producirse impactos por
invasión do cauce do rego, polo verquido de efluentes sen depurar ou calquera outra
substancia contaminante e pola alteración da calidade das augas. A implementación do Plan
Parcial afectará ao rego que cruza a peza, pero estímase que o impacto será positivo, porque
se pretende restituír o seu canle orixinal e darlle un carácter máis natural, reservándose unha
zona verde para o seu percorrido, de xeito que quede protexido da actividade do polígono.
Producirase tamén un aumento no consumo enerxético municipal, a causa da extensión do
alumeado público nos novos viais e na nova estación depuradora. Este impacto é negativo e
moderado.

6.1. Descrición das accións urbanísticas contempladas no Plan Parcial
Acción: Novos asentamentos industriais
Prodúcense afeccións de intensidade moderada en algúns dos factores analizados,
nomeadamente solos, augas superficiais e cuberta vexetal, debido á urbanización, construción
de infraestruturas, viais e equipamentos e aumento na produción de residuos de tipo industrial.
Non obstante, a maior parte destes impactos prodúcense nun ámbito moi reducido e son
temporais, diminuíndo ou desaparecendo ao finalizar as obras de urbanización. As afeccións
que permanecen son reversíbeis ou mitigabeis mediante a adopción de medidas correctoras
adecuadas e mediante a integración da urbanización no medio natural circundante.

23

Informe de Sostibilidade Ambiental do Plan Parcial do SUD

Concello de Boimorto

6.2. Avaliación dos impactos. Matriz de Leopold
A matriz de Leopold é unha ferramenta útil para analizar un sistema complexo. Identificando e
cualificando con precisión os riscos medioambientais derivados, neste caso, da urbanización.
Este sistema emprega un cadro ou matriz de dobre entrada. Nas columnas detállanse as
accións humanas que poden alterar o sistema en cuestión, mentres que nas filas colócanse as
características do medio susceptibles de ser alteradas. Compróbase se cada unha das accións
que se van a levar a cabo poden afectar ó factor ambiental correspondente. Se é así, ponse
unha diagonal: no triángulo esquerdo valórase (de 1 a 10) a magnitude do impacto (extensión
ou escala do impacto), e no dereito, a importancia do impacto (consecuencias do impacto. Así
mesmo, ponse un + ou un – segundo o impacto sexa positivo ou negativo respectivamente.
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6.3. Descrición dos impactos
6.3.1. Solos
Identifícanse impactos negativos sobre a estrutura e composición dos solos, sobre todo na fase
de execución das obras (fase de urbanización do SUD).
Refírese á alteración da calidade do solo e os seus compoñentes a causa do movemento de
terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, polo derrame de augas
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contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras en practicamente toda a
superficie da peza obxecto de análise, se ben a importancia do impacto é máxima, no o é tanto
a súa magnitude por tratarse de solos ácidos e moi lixiviados.
Tamén existe a posibilidade do aumento da erosión durante a fase de obras, que se corrixirá á
finalización das obras mediante a estabilización de taludes (estes serán mínimos grazas ás
características topográficas da peza) a revexetación e as zonas verdes previstas.
6.3.2. Augas
Dentro da área de estudio existe un curso de auga superficial que discorre polo centro da peza
e que recibirá accións que terán un efecto positivo sobre a naturalidade de dito rego. Por ese
lado da peza deberanse evitar invasións de maquinaria, depósitos de materiais e calquera tipo
de vertidos que poidan incidir na calidade das augas do rego.
As eventuais correntes de augas subterráneas poden verse alteradas pola xeración de
residuos susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos
negativos corrixiranse á finalización das obras. No interior do ámbito da urbanización non se
identifican fontes ou mananciais que se poidan ver afectados.
6.3.3. Clima
As accións previstas para a urbanización do SUD, tanto nas etapas de execución do proxecto
como na de funcionamento, non terán impacto sobre o clima da área obxecto de estudio, nin
sequera a escala microclimática.
6.3.4. Calidade ambiental (aire e afeccións sonoras)
Refírese ó impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en
suspensión, emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria pesada
na etapa inicial das obras de urbanización da peza. Esperase que o impacto sexa baixo e
puntual.
Esperase que o impacto sexa baixo porque o perfil topográfico da peza fai que non sexan
necesarios grandes traballos de escavación nin de movemento de terras.
Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos na fase de obras polo movemento
de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico na área. O
primeiro impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel,
permanecerá na zona.
6.3.5. Flora e fauna
A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e tala
de vexetación. No ámbito da peza a urbanizar a vexetación existente está formada por
eucaliptus de escasa idade debido á sucesivos rozados e monte baixo. Non existe vexetación
ripícola asociada aos regos presentes na zona.
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Polo que fai á fauna, o impacto neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados
pequenos mamíferos e aves, que ausentaranse durante a fase de obras, e regresando ás
zonas verdes da zona e as áreas naturais das proximidades á finalización das obras.
6.3.6. Paisaxe
Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de
naturalidade da peza a causa dos traballos da urbanización, pero se espera que o impacto
sexa baixo porque o proxecto contempla escasas modificacións estruturais do medio e porque
a calidade visual do medio natural desta peza é baixo. Ademais, a existencia de edificacións
nas inmediacións (núcleo das Corredoiras) elimina en gran medida a percepción de alteración
global da paisaxe.
En resumo, a valoración os impactos identificados e cuantificados mediante a matriz de leopold
indica que a importancia (192 puntos) e a magnitude (238) destes son baixos.

7. Medidas preventivas e correctoras a adoptar
Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar
calquera efecto negativo para o medio ambiente ou socioeconómico derivado da aplicación do
Plan Parcial de Boimorto. Ademais, este apartado complétase co programa de seguimento que
figura no punto 9.2 do presente documento.
Como xa se ten dito en varias oportunidades neste documento, os impactos máis importantes
que se preven no desenvolvemento e aplicación do Plan Parcial de Boimorto procederán da
propia urbanización, na súa fase de obras, impactos que son puntuais e que cesarán ao
finalizar as obras. Son de escasa magnitude e importancia dado o pequeno tamaño das
actuacións, o escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso deste.
Posteriormente, ao finalizar as obras, os impactos derivados dos potenciais incrementos de
poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga,
maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de residuos industriais,
necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e
creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo
caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude.
Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor natural
ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas,
restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras.
As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes:
•

Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o punto
de vista orográfico no sentido das curvas de nivel.
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Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde se
desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a
través da súa capacidade filtrante.

•

A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante
solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas ou de maior calidade
natural se é posible. As zonas verdes deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando
a mínima fracción posible. Polo que fai á zona verde do rego, reconstruirase, na medida do
posible, a vexetación ripícola que debería estar presente, e se manterá a máxima
naturalidade.

•

En calquera fase das obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a
compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais próximas, os vertidos
de calquera tipo procedente das máquinas e as invasións dos cauces fluviais. Tamén se
impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, impedirase
calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno.

•

O viario farase do xeito máis permeable posible, deixando as solucións de viario
impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas vías respectarase
mediante unha rede de recollida de pluviais, que deberá ser tratada antes do seu vertido ao
rego de Batán.

•

O alumeado público da peza deseñarase tendo en conta as medidas de contaminación
lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e conforme á lexislación
vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia enerxética onde sexa
posible, tendo en conta o indicado no punto 5.2.6. do presente ISA.

•

Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de
escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en
vertedoiros autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado ou
valorización. Posteriormente á fase de obras, estableceranse as garantías necesarias, vía
ordenanza municipal, para evitar verquidos, indicando as características destes e os niveis
máximos permitidos, co fin de protexer axeitadamente as augas superficiais de vertidos
líquidos.

•

Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos
urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo terá a dimensión suficiente e conexión
co viario.

•

A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada,
así como as subestacións e transformadores, co fin de evitar a contaminación
electromagnética.

•

Na fase de implantación da industria no polígono vixiarase e regularase a tipoloxía e
actividade da empresa que se instale no polígono, evitando calquera tipo de actividade
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molesta, nociva ou perigosa indo, cando sexa legalmente posible, máis aló do indicado no
RAMINP, regulamento que aínda que está en vigor, está xa obsoleto.
•

Velarase para impedir calquera emisión contaminante por parte das empresas instaladas
no polígono, calquera que sexa a súa natureza.

•

A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o correcto
abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista, e as ampliacións previstas
estarán resoltas antes da entrada en funcionamento do polígono.

8. Descrición das alternativas analizadas
A alternativa ao Plan Parcial do concello de Boimorto é a non realización do Plan (alternativa
0). As consecuencias de non levar a cabo este Plan descríbense no punto 4.2 do presente
Informe de Sostibilidade Ambiental.
Por outra parte, a elección deste ámbito para desenvolver o Plan Parcial do SUD ven dado polo
PXOM recentemente aprobado, que reserva este espazo como área de expansión industrial do
concello. Ademais, e como xa se ten dito en varías ocasións ao longo deste documento, este
ámbito non presenta características especiais dende o punto de vista medioambiental, nin
afecta a elementos patrimoniais nin a núcleos rurais, dispón de infraestruturas de
abastecemento de auga e de saneamento, e ten á máxima accesibilidade, ao estar a carón da
principal vía de comunicación do concello (AC-840).
Por esta razón, non se contemplan outras alternativas.

9. Sistema de indicadores e plan de seguimento
Co fin de poder realizar unha avaliación das determinacións e criterios emanados do Plan
Parcial de Boimorto, tómase a decisión de seguir uns indicadores, os cais afectan ao propio
seguimento e avaliación do Plan canto aos contidos propostos.

9.1. Indicadores dos obxectivos ambientais
Aos efectos do presente Informe de Sostibilidade do Plan Parcial de Boimorto e recollendo o
emanado do Documento de Referencia e dos criterios xerais e específicos de dito Plan,
establécense os seguintes Indicadores Ambientais, co fin de servir de instrumentos
aproximadores da realidade municipal, e alerten de posibles desviacións dos criterios e
obxectivos establecidos neste Plan Xeral.
Sistema de indicadores municipais
Este sistema presenta os indicadores en forma de ficha, que consta dos seguintes apartados:
•

Nome do indicador

•

Descrición
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En definitiva, estes indicadores deben servir para acadar tres obxectivos:
•

Presentar unha impronta do estado que presentan os indicadores ambientais, sociais e
económicos afectados polo Plan,

•

Permitir a realización dun seguimento áxil de ditos factores que revele a incidencia das
actuacións derivadas do plan

•

Valorar e poñer de manifesto as tendencias de acercamento ou alonxamento da
sostibilidade durante o desenvolvemento do Plan.
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9.2. Programa de seguimento
A Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas
no medio ambiente sinala, no seu artigo 15, a necesidade de que os órganos promotores leven
a cabo un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos plans e
programas, así como para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos e
permitir levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos.
Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están expostos
e desenvolvidos no punto 5 do presente informe. Seguindo a batería de indicadores que figura
no punto anterior e os impactos identificados e/ou previstos nas diferentes fases da
implantación do Plan Parcial, elabórase o seguinte plan de seguimento, de acordo co indicado
na citada Lei 9/2006 e co indicado no Documento de referencia para a AAE do Plan Parcial do
Concello de Boimorto:
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Ademais do indicado no cadro anterior, terase en conta calquera desviación significativa dos
valores indicados nos cadros de indicadores de seguimento e control (cadros 1 e 2) e, máis
concretamente, controlaranse, por parte do órgano xestor, os seguintes aspectos:
•

Calidade do aire (fase de obras): impactos provocados pola maquinaria de obra e o tráfico
de vehículos pesados

•

Ruído e vibracións (fase de obras): procedente do tráfico pesado

•

Calidade da auga: escorrentía superficial

•

Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e do
seu mantemento
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Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos
producidos nas fases de obras e de funcionamento

•

Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de prevención
da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento

•

Integración social: verificación do estado da integración social do proxecto fronte a persoas
discapacitadas

Variables a ser medidas:
•

Calidade do aire (fase de obras): niveis de inmisión e emisión para as seguintes variables:
CO e CO2

•

Ruído e vibracións (fase de obras e explotación): procedente do tráfico pesado e da
actividade industrial

•

Calidade da auga: escorrentía superficial. Conductividade eléctrica do rego augas arriba e
abaixo do ámbito

•

Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e do
seu mantemento. As variables a contemplar son: superficie revexetada e número de
arbores introducidos nas zonas verdes.

•

Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos
producidos nas fases de obras.As variables a contemplar son: volume de residuos
industriais e o seu destino. Residuos de envases e embalaxes, residuos inertes, residuos
perigosos. Na fase de funcionamento serán as empresas instaladas no polígono as que,
segundo a súa licenza de actividade, controlen este parámetro, verificándose o seu
cumprimento polo órgano xestor.

•

Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de prevención
da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento.

•

Integración social: as variables a seguir son: número de prazas de aparcamento dedicadas
a persoas discapacitadas, a súa ubicación estratéxica e o seu uso; e detección e
eliminación de barreiras arquitectónicas na urbanización, na edificación para uso industrial
e na accesibilidade ás áreas públicas.

10. Resumo non técnico do ISA
O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación
Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Parcial do SUD do concello de Boimorto. O
concello de Boimorto, responsable da elaboración do Plan Parcial e, polo tanto, órgano
promotor do Plan Parcial do SUD do concello de Boimorto, comunica, en novembro de 2007, á
Consellería de Medio Ambiente e desenvolvemento Sostible, o inicio do procedemento de
elaboración do citado Plan. Así mesmo, emite un documento de inicio no que se recollen os
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principais obxectivos e características do ámbito e do Plan. A partir deste documento, a
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, órgano ambiental no mencionado
proceso remite ao órgano promotor, en abril do 2008, o “Documento de referencia para a AAE
do Plan Parcial do Concello de Boimorto”.
O concello de Boimorto plantexa a necesidade do desenvolvemento dun polígono industrial
atendendo a unha motivación de carácter socioeconómico, e co obxectivo final de impulsar o
desenvolvemento económico do concello. O concello de Boimorto considera unha decisión
estratéxica fundamental a implantación de solo industrial para facilitar o proceso de creación e
desenvolvemento de proxectos empresariais no concello, que leva consigo a creación de
postos de traballo e o desenvolvemento de actividades económicos e evitar así a tendencia á
perda de poboación. Neste sentido, o concello considera que unha das pezas básicas para
facer posible o desenvolvemento empresarial é a dispoñibilidade de solo e infraestruturas
axeitadas para a implantación e posterior desenvolvemento de actividades desta natureza.
No PXOM, aprobado definitivamente no ano 2007, preveuse a creación dunha área para
desenvolvemento industrial nas inmediacións do núcleo das Corredoiras e que presenta unhas
condicións aptas para este tipo de actividades.
A peza obxecto de análise constitúe unha única parcela e atópase nas proximidades de As
Corredoiras, ten forma cuase rectangular e ten un desenvolvemento norte-sur. Ten unhas
dimensións aproximadas de 433,56 m de eixo norte-sur e 242,35 m de eixo leste-oeste, e unha
2
2
superficie de 94.180 m , dos que 65.662 m (69,7%) son edificables. Dende o punto de vista

medioambiental, o estado de conservación do ámbito é baixo, o mesmo que a súa
naturalidade, non identificándose elementos da xea que precisen especial atención.
A peza a urbanizar terá un único enlace coa estrada AC-840 (Betanzos-Lalín), que pasa polo
núcleo de Corredoiras e que é a principal vía de comunicación do concello. Na actualidade, no
interior da peza non existe ningún tipo de viario, sendo todo de borde. Por outra parte, a peza
contará con dúas zonas verdes: unha en contacto co núcleo de Corredoiras e outro nas marxes
do regato que transcorre polo centro da peza de leste a oeste. Por último, o proxecto
contempla unha parcela para servizos técnicos, onde se trataran as augas pluviais antes de
vertelas ao rego, un vaso de tormentas para evitar asulagamentos e aproveitar as augas para
rego das zonas verdes e un punto limpo para recollida e clasificación dos residuos xerados.
Boimorto conta con 2.370 habitantes, repartidos entre 13 parroquias e 172 entidades de
poboación, datos que dan idea da dispersión da poboación. Como é a tónica xeral nos
concellos rurais de Galicia, a perda sostida de poboación é a principal característica. Dende a
metade do século XX ata hoxe, Boimorto perdeu máis da metade da súa poboación: en 1950
tiña 5.477 habitantes, mentres que en 2007 rexistraba 2.370, o que supón unha perda do
56,7% dos habitantes. As causas hai que buscalas en factores expulsivos clásicos da
poboación, como a falla de oportunidades, de empregos ou simplemente, na procura dunha
vida mellor. A consecuencia deste prolongado proceso migratorio é un forte envellecemento da
poboación, reflectido na estrutura demográfica do ano 2007, na que o 34,3% ten máis de 65

34

Informe de Sostibilidade Ambiental do Plan Parcial do SUD

Concello de Boimorto

anos, mentres que os menores de 16 anos so representan un 8,6% da poboación total. Con
esta estrutura, non sorprenden os seguintes indicadores demográficos: 4,3 nacementos e 19,1
falecementos por cada mil habitantes, e un índice de envellecemento de 272,7, dos máis
elevados da provincia. Así, o crecemento vexetativo é negativo (-30 habitantes en 2006).
A base económica municipal confórmase arredor do sector primario, e ocupa ao 44,5% dos
activos. Neste sector predomina a actividade agropecuaria e a forestal. Destaca o gando
bovino de orientación láctea, da que parte se transforma en queixo. No concello existe
concentración parcelaria, o que ten incidido nunha certa modernización do sector. O sector
secundario ten pouca importancia, e ocupa ao 23,3% dos activos (11,1% na industria e 12,2%
na construción). A industria local redúcese a pequenas empresas de transformación de
madeira, pequenos talleres metalmecánicos e unha pequena industria cerámica. O sector
terciario ocupa ao 32,1% dos traballadores, e baséase nun pequeno comercio de carácter
básico, para atender ás necesidades primarias da poboación e algún establecemento
hostaleiro. Este sector non ten máis pulo a causa da proximidade de Boimorto a tradicionais
centros de mercado, como Betanzos ou Melide.
Polo que fai ás infraestruturas, O abastecemento de auga farase a través dunha conexión coa
3
rede xeral, e empregarase o depósito de Dormeá, que ten unha capacidade de 1.000 m . Polo

que fai ao saneamento, prevese a ampliación da depuradora de Corredoiras que ten, na
actualidade, unha capacidade de depuración para 200 persoas, e terá que chegar a unha
capacidade de 2.000 persoas.
2
O concello de Boimorto ten unha extensión de 82,4 Km e forma parte da comarca de Arzúa. O

territorio municipal presenta un relevo suave, que se estende dende o leste do concello ata o
oeste, onde esta suavidade se rompe cos montes do Bocelo e Coto Salgueiros, que actúan de
divisoria de augas e que permiten diferenciar dúas concas fluviais, a do Tambre (ao norte) e a
do Ulla (ao sur).
Dende o punto de vista climático, Boimorto presenta trazos típicos dun clima temperado de
interior, suavizado pola influencia oceánica que chega a través dos ríos Tambre e Ulla. Esta
influencia tradúcese principalmente nun elevado réxime pluviométrico e en temperaturas
suaves ao longo do ano, sen fortes oscilacións térmicas.
Xeolóxicamente, Boimorto forma parte da Galicia central, constituída por un núcleo único: a
unidade de Betanzos-Arzúa, cun metamorfismo de grao baixo a medio, no que se observa
unha serie xistosa, en ocasións de tipo “flyschoide” con grauwacas, pelitas e rochas
calcosilicatadas, que se transformaron en gneises e micaxistos tras varias fases de
metamorfismo.
Polo que fai á edafoloxía, Boimorto presenta un substrato formado basicamente por materiais
xistosos, pertencentes ao complexo de Ordes con algúns enclaves de rochas graníticas
(ortogneises). En liñas xerais, atópanse solos profundos de textura equilibrada a limosa, con
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relativamente boas aptitudes agronómicas e pendentes moderadas, que conforman unha
paisaxe de lombas suaves e tendidas.
A vexetación presenta un mosaico de masas arbóreas autóctonas, bastante diminuídas pola
acción antrópica e asociadas con piñeiro e eucalipto.
A peza obxecto de estudio atópase nas proximidades de As Corredoiras, ten forma cuase
rectangular e ten un desenvolvemento norte-sur. Ten unha superficie de 94.180 m2 e presenta
unha cuberta vexetal parcial e de baixa calidade natural, formada por monte baixo de escasa
idade, formado por exemplares novos de eucaliptus, debido a que ten sido rozado en datas
relativamente recentes. Polo centro da peza, en disposición zonal, discorre un regato que
desauga no rego de Batán. Este regato drena una pequena conca de aproximadamente 66 Ha
e ten un eixo de pouco máis de 1.200 metros, composta por terras de cultivos e forestais. O
curso do regato está canalizado por debaixo da estrada AC-840, e o seu leito orixinal está
modificado, fluíndo na actualidade por outro cauce artificial. O rego, que ten unha anchura
máxima de 55 cm, está desprovisto de vexetación ripícola e a efectos hidráulicos, pode
equipararse a unha acequia.
Polo que fai á situación medioambiental, en Boimorto non existe ningunha actividade industrial
–nin de outro tipo- de entidade suficiente como para actuar como fonte de emisións
contaminantes. Tampouco existe, nin na peza nin nas proximidades, ningún espazo protexido
ou de interese natural que teña que ser tido en conta polo planeamento. Polo que fai á paisaxe,
no concello predomina a paisaxe rural, bastante humanizada, composta polos terreos de
cultivo, os núcleos rurais e o poboamento difuso. Segue en importancia a paisaxe seminatural,
representada por extensas áreas forestais formadas por bosques de repoboación e as zonas
de sotobosque, mesturada con pequenos bosquetes de vexetación natural.
Pola súa importancia, compre destacar un sector de bosque natural que se atopa ao oeste da
peza, que polo seu tamaño pode servir de sumidoiro de CO2 para o polígono, ao tempo que fai
de fonte de osíxeno, sempre que permaneza nas mesmas condicións que presenta na
actualidade.
No ámbito de actuación, situado no borde do núcleo de Corredoiras, non existen fitos
xeolóxicos nin xeomorfolóxicos singulares ou de carácter especial ou relevantes, nin se atopan
comunidades vexetais de especial relevancia ou singularidade máis aló dos restos de
vexetación ripícola do rego afluente de Batán. Tampouco se detecta a presencia de hábitats,
ecosistemas ou individuos de flora e fauna de interese natural nin bens de patrimonio cultural,
inventariado ou non.
Por outra parte, o estado de conservación do medio presente no ámbito de actuación é malo,
tal como se indica no Documento de Inicio e a inspección visual da área confirma, e a
naturalidade é baixa, froito de sucesivos rozados e desbroces, de xeito que na actualidade, a
peza está cuberta por exemplares novos de eucaliptos e mato.
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No centro da peza, en disposición leste-oeste, atópase un regato, que desauga no rego de
Batán, e que se atopa canalizado en algunhas zonas e que presenta un baixo grao de
naturalidade. O Plan plantexa a recuperación do canle natural e a súa rexeneración, quedando
ao final en mellor situación. Para isto, a sectorización do ámbito reserva unha das zonas verdes
coas que contará para isto, de xeito que a peza quedará dividida en dúas metades, separadas
por un corredor verde, por cuio centro discorrerá o rego. En todo caso, a actuación que se leve
a cabo neste ámbito concreto deberá reflectirse nunha mellora da situación actual, así como un
maior índice de naturalidade.
A non aplicación do Plan Parcial ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e
urbanístico non producirá efectos positivos nin negativos no conxunto do territorio municipal,
podéndose considerar como neutro o impacto deste Plan dado o limitado alcance que ten e o
valor da zona onde se sitúa. Ademais, constátase que a peza destinada polo PXOM para
desenvolver este Plan Parcial non presenta características especiais dende o punto de vista
natural ou paisaxístico.
Así pois, xustifícase a elección desta ubicación para o novo Solo Urbano Delimitado polo seu
baixo valor ambiental (o maior impacto que se pode identificar é o seu cambio de uso), por
tratarse dunha parcela que non ten outra utilidade, por presentar unha estrutura da propiedade
que axiliza a xestión (un só propietario), por ter unha gran capacidade de acollida para as
actividades previstas e por ser doada a súa integración paisaxística.
Onde si se pode derivar algún impacto negativo é no eido socioeconómico, xa que no concello
de Boimorto non existe solo para as actividades industriais, o que impide a existencia de
factores de atractividade para as industrias a causa desta ausencia de planeamento para esas
actividades, o que conlevaría a perda de inversións, diminución da oferta laboral e o reforzo da
tendencia á emigración cara outras áreas máis dinámicas. Esto derivaría nunha limitación ó
desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia ao declive
demográfico e retroceso socioeconómico.
En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do Plan Parcial (alternativa “cero”) suporía o
mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal para o
desenvolvemento da actividade industrial.
Os obxectivos xerais deste Plan Parcial do SUD, entendidos como metas ou aspiracións
fixadas son os seguintes:
O Plan Parcial, segundo as determinacións do PXOM, ten por obxecto o desenvolvemento dun
ámbito de Solo Industrial delimitado, para dotar ao concello de Boimorto de solo urbanizado de
uso industrial e segundo as disposicións establecidas polo propio Plan Parcial.
O Plan Parcial plantexa a creación dun pequeno polígono industrial de calidade, adaptado á
escala do medio no que se insire e do uso industrial plantexado, que xere pautas de
urbanizade e actúe como polo de desenvolvemento do concello de Boimorto, que contribúa a
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dotar de equipamentos o ámbito, sostible medioambientalmente e materializado mediante
solucións urbanísticas brandas que minimicen o seu impacto sobre o territorio.
Os criterios básicos de ordenación son os seguintes:
•

Mantemento da topografía existente na medida do posible, para minimizar o impacto
medioambiental e paisaxístico.

•

Tratamento axeitado do rego de Batán, restituíndo o cauce orixinario, rodeándoo de zona
verde, tratando axeitadamente o seu perfil e restituíndo, na medida do posible, a
naturalidade inherente a un sistema fluvial. Tomaranse, así mesmo, as medidas oportunas
para protexer o rego que discorre polo bordo occidental da peza.

•

Tratamento e formalización dos bordes da actuación mediante solucións verdes (sendeiros
peonís arborados e franxas arboradas) para garantir a reducción do impacto
medioambiental e paisaxístico da actuación.

•

Disposición dos equipamentos e zonas verdes públicas (sistema local de zonas verdes) de
cesión obrigatoria, en lugares de especial sensibilidade paisaxística e idóneo acceso dende
o viario existente que conecta as poboacións do entorno, achegando así os novos servizos
a estas.

•

Consecución da continuidade rodada e peonil no interior do ámbito, garantindo a
separación de circulacións peonís dos usuarios dos equipamentos públicos existentes e
proxectados e zonas verdes, das circulacións do polígono industrial.

•

Disposición do viario rodado garantindo, mediante a disposición de solucións axeitadas a
conexión co viario de borde.

•

Emprego de solucións brandas e permeables para a execución do viario peonil.

Completando o anterior, o Plan Parcial do SUD de Boimorto debe contemplar os seguintes
criterios específicos:
Criterios respecto á sostibilidade territorial e densidade urbana: A relativa escaseza de
solo como soporte da actividade económica, os especiais valores naturais e paisaxísticos do
territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos ecosistemas e o risco de perda de
calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en diversas áreas da nosa Comunidade
Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas non só ó control do crecemento, -en
Boimorto non existe presión urbanizadora-, senón a evitar a urbanización e a edificación
dispersa ou o consumo inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e
privadas cara a recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación existente.
O desenvolvemento desta actuación limitarase o disposto no PXOM, evitando o consumo
inxustificado de solo e adaptándose aos obxectivos fixados.
Na zonificación terase en conta a capacidade da zona, evitando situar a edificación nas zonas
verdes e as súas áreas de transición ou contra as vivendas do núcleo das Corredoiras.
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Evitarase no posible calquera impacto visual, e toda actuación buscará o máximo nivel de
integración, establecendo medidas amortecedoras ou de pantalla verde.
Incentivarase o uso peonil e da bicicleta en Boimorto a través de proxectos urbanísticos e vía
ordenanza.
Criterios respecto ó tratamento do medio rural. Terase especial coidado en invadir terreos e
fincas rurais alleas ós delimitados polo planeamento.
En ningún caso se permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como neste
caso, na franxa de protección do curso fluvial, se procede, e nos contactos coas zonas verdes.
O Plan Parcial do SUD establecerá as características da edificación en solo rústico.
Especialmente, deberán establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación,
distancia entre edificacións, implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós
accesos e o contorno.
Ademais, o Plan Parcial do SUD controlará as súas condicións de implantación no territorio e
os impactos negativos producidos, minimizándose e establecendo as medidas correctoras e
compensatorias que procedan.
Criterios respecto á paisaxe: Como xa se ten dito, a paisaxe constitúe un importante
elemento na planificación do territorio, cuia consideración e análise producen decisións directas
na ordenación, tales como a preservación de áreas vacantes, corrección de dinámicas e
tendencias, emprego como recurso, etc.
•

A maior parte do conxunto de estructuras e elementos que aínda conforman e caracterizan
a paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser
testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega.

•

O conxunto das estructuras rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe
tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal sexa
o seu estado de conservación.

O ISA inclúe un estudio paisaxístico do ámbito de actuación e do seu contorno e conclúese que
si a urbanización se fai coas debidas garantías de integración paisaxística, non producirá
impactos negativos intensos, aínda que é evidente que calquera acción urbanizadora ex novo
alterará a paisaxe preexistente.
Desde o Plan Parcial do SUD crearanse as condicións –na medida do posible- para a
aplicación dunha política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en
especial a dotación de árbores no ámbito, especialmente a vexetación ripícola do rego –
vexetación hoxe inexistente, debido aos sucesivos rozados da peza e tamén a súa escasa
entidade como curso fluvial-, mediante a rehabilitación –máis que conservación, dadas as
condicións naturais actuais- das características ecolóxicas do contorno. Ademais de mellorar a
calidade paisaxística, estas zonas verdes deberán actuar como sumidoiros ecolóxicos de
contaminantes atmosféricos e como coadxuvante á osixenación do contorno.
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O valor estratéxico do patrimonio natural do concello A preservación da biodiversidade
tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas políticas de conservación da natureza,
entendendo por conservación o conxunto de medidas encamiñadas ó mantemento dos
procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da diversidade xenética e o emprego ordenado
dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este obxectivo debe ser prioritario, atendendo ó
importante e diverso patrimonio natural con que aínda contamos.
Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos
necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos
recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A
axeitada valoración do noso patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a
afrontar, senón que debe ser a base do noso crecemento, calquera que sexa o modelo
definitivo.
Criterios respecto do patrimonio natural do concello: Dende o Plan Parcial do SUD
estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos recursos naturais
non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas e insolidarias.
A actividade industrial estará convintemente ordenada dende criterios de máxima
concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial
atención ós efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir.
No Plan Parcial do SUD se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración
ecolóxica, en especial de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó
mantemento de determinados procesos ecolóxicos esenciais.
O Plan Parcial do SUD deberá permitir a eventual instalación de áreas susceptibles de albergar
parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos illados para
tratamento e reciclaxe de refugallos.
A restitución da vexetación de ribeira do ámbito é un importante elemento natural a ser devolto
ao territorio, e o Plan contempla esta acción a través dunha zona verde. En todo caso, esta
zona verde executarase co maior coidado, restituíndo o maior grao posible de naturalidade a
área e procurando establecer o axeitado equilibrio entre o uso da poboación e a naturalidade,
establecendo zonas de transición para amortecer a acción antrópica sobre esas zonas verdes.
Fora das áreas de transición, máis axeitadas para o emprego pola poboación, fomentarase a
reforestación con exemplares arbóreos autóctonos.
Criterios respecto das emisións contaminantes e residuos: Deberase evitar o emprego de
materiais con forte impacto ambiental, e, en xeral, os procesos industriais potencialmente
perigosos para a saúde humana e do hábitat.
O concello de Boimorto está adherido ao plan Sogama, e ten recollida selectiva dos residuos
en todo o territorio municipal. Na actualidade, A maior parte dos residuos producidos teñen
carácter de RSU por carecer o concello de actividade industrial. Sen embargo, compre ter en
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conta que a partir do funcionamento do novo polígono, xeraranse unha nova tipoloxía de
residuos, que son os industriais, e que haberán de ser tratados conforme á lexislación vixente.
Para a axeitada xestión destes residuos, plantéxase a posta en marcha dun Plan Integral de
xestión de Residuos Industriais, co obxectivo de acadar os máximos niveis de protecciòn
medioambiental que permitan o cumprimento das esixencias da normativa vixente e os
principios do desenvolvemento sostible.
Ademais, o Plan contempla a ubicación dun punto limpo, ben dimensionado e conectado co
viario, para a recepción, clasificación e recollida dos residuos xerados no polígono.
O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os
criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do
Plan co medio ambiente.
A continuación descríbese o grao de integración das variables e criterios indicados no
Documento de Referencia e que non se describen explicitamente ao longo do punto 5 do
presente ISA (Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos).
Patrimonio. No ámbito do Plan Parcial nin nas inmediacións ou área de influencia do polígono
non existen elementos patrimoniais de interese cultural, histórico, arquitectónico ou
arqueolóxico susceptibles de ser protexidos ou postos en valor.
Sociedade. O Plan contemplará as necesidades de infraestruturas e equipamentos necesarios
segundo a capacidade do polígono industrial, co obxecto de facilitar a conciliación da vida
familiar e a laboral dos traballadores. O Plan favorecerá o máximo grao de participación social
no proceso de planificación a través da presentación e explicación do Plan á poboación en
xeral ou aos colectivos que así o demanden. En cumprimento da lexislación vixente sobre
accesibilidade de persoas con algunha discapacidade, a planificación dos espazos comúns ou
públicos farase de acordo con esta perspectiva.
Economía. O Plan xustifica a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das
actividades económicas actuais e futuras (potenciais) de Boimorto, así como o axeitado
dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e
infraestruturas sitúanse no ámbito segundo criterios de sustentabilidade, buscando o máis
baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e a máxima accesibilidade. Vía
ordenanza, establecense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no
polígono, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver.
Medio industrial. No deseño da nova área industrial, compre ter en conta as características do
medio circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural.
Este deseño farase segundo os principios da ecoloxía industrial, que establece a conexión
entre os residuos de unhas industrias e as materias primas de outras, ademais do compromiso
das empresas de implicarse na protección e defensa do medio ambiente a través dunha
proposta de xestión ambiental. Estes principios poden resumirse en tres eixos principais: o
emprego de materiais locais, a redución de residuos e a prevención da contaminación.
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Mobilidade. O novo ámbito industrial vai xerar novas necesidades de desprazamento, tanto
para os traballadores como para os usuarios. Isto débese a que o ámbito non está situado
nunha área urbana –nin sequera periurbana- que poida aportar a man de obra, que
necesariamente terá que vir de fora. Por outra parte, no concello de Boimorto, como na maior
parte do medio rural galego, o transporte público é moi débil e escasamente funcional. Sen
contar as liñas de transporte escolar, en Boimorto só se dispón dun ramal (a variante de
Sobrado) da liña Santiago Lugo que explota a Empresa Freire, que pasa por Corredoiras dúas
veces por día (unha pola mañá e outra pola tarde). Con estas frecuencias é previsible o
aumento do transporte privado xa que non existe outra alternativa xa que Boimorto está fora do
Transporte Metropolitano de Galicia. A única solución factible é a organización, por parte do
órgano xestor, dun sistema de transporte para os traballadores, de financiamento mixto
(empresas-traballadores) e suficientemente atractivo, dende os puntos onde exista unha certa
masa crítica ata o polígono. Polo que fai a accesibilidade, o novo ámbito sitúase na beira da
estrada AC-840, tendo fácil acceso por esta ás estradas N-634 (e a través desta, á A-6) e N547 (Santiago-Lugo). O ámbito contempla unha conexión coa AC-840 e un vial interior en
forma de anel para a distribución interior do tráfico. A rede viaria peonil, tal como está previsto
no Plan, será obxecto de estudo pormenorizado no proxecto de urbanización, e as solucións
aplicadas serán, en todo caso, de carácter brando, primando a permeabilidade dos pavimentos
e a dotación de solucións verdes.
Enerxía. O novo ámbito disporá dunha rede de alumeado especializada para os diferentes
espazos públicos. As instalacións deberán proxectarse de xeito que se consiga minimizar os
seus custos (investimento+explotación+mantemento), previndo a vida útil da infraestrutura.
Para iso, instalaranse lámpadas e equipos de baixo consumo e luminarias eficientes, con
reguladores e redutores de fluxo para diminuí-los niveis lumínicos. Por outra parte, a rede do
alumeado público dotarase dun sistema de xestión telemática que permita o control e a
optimización do funcionamento e a optimización enerxética. Polo que fai á previsión de
implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía sostible procedente de fontes
renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004 e a Lei
de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, só poden
situarse en solo rústico de protección ordinaria. Segundo o disposto na citada Lei, a
clasificación de solo rústico de protección ordinaria deberá estar especialmente xustificada en
base á non concorrencia de potencialidades que fagan necesaria a súa protección. Este feito
limita de xeito evidente a posibilidade de clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a
implantación de sistemas de obtención de enerxía de fontes renovables. As eventuais liñas de
alta tensión integraranse en pasillos eléctricos, e as liñas de media tensión do novo
desenvolvemento estarán integradas e soterradas. Plantexarase a conveniencia da instalación
dun sistema de placas fotovoltaicas para reduci-los custos de mantemento do alumeado
público.
Atmosfera. Estableceranse sistemas de vixilancia, con controis periódicos, das emisións
contaminantes de calquera tipo, tanto xerais como específicas se unha eventual actividade
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industrial o require, adoptando as medidas necesarias para impedilas e correxir os seus
efectos, atendendo ao principio de quen contamina paga para facer fronte aos custos das
eventuais correccións.
Ciclo Hídrico. O Plan contempla a rexeneración do rego que transcorre polo ámbito, así como
a restitución ao seu canle orixinal, reservando unha zona verde para a súa protección e para
uso e disfrute da poboación en xeral. Esta zona verde contará cunha área de transición para
mellor protección do medio natural e para mitigar o impacto da zona industrial. Por outra parte,
compre ter en conta que calquera actuación no canle do regato deberá contar con autorización
de Augas de Galicia. No solo urbanizable, o Plan establecerá porcentaxes mínimas de zonas
sen impermeabilizar co fin de non interferir no ciclo hídrico e estableceranse redes separativas
das augas pluviais. Polo que fai á rede de abastecemento de auga, prevese a conexión coa
rede xeral, tomando a auga do depósito de Dormeá, que abastece a Corredoiras e que ten
3

unha capacidade de 1.000 m , garantindo un caudal mínimo de 0,5 l/s/ha. As conduccións
serán soterradas seguindo a disposición do viario e os servicios públicos. Canto á rede de
saneamento, os vertidos das empresas que se instalen no polígono serán asimilables a augas
residuais domésticas, depurando os seus efluentes, cando sexa preciso, a través de
depuradores específicas comúns ás empresas con residuos análogos antes de chegar á
depuradora xeral. As augas pluviais trataranse mediante balsas de decantación e/ou
separadores de graxas antes do seu vertido ao rego ou o seu aproveitamento posterior. As
augas depuradas, xunto coas pluviais, recolleránse en pozos ou lagunaxes para o seu posterior
emprego nos regos das zonas verdes ou calquer outro uso público. No punto máis axeitado
dende o punto de vista topográfico, instalarase un depósito ou vaso de tormentas para evitar
asulagamentos en caso de chuvias súbitas e intensas. O vaso dimensionarase para
2
precipitacións de 20 l/m /h. O Plan prevé a ampliación da depuradora de Corredoiras, que ten

unha capacidade de 200 hab. A ampliación deberá acadar as 2.000 persoas. Dita ampliación
levarase a cabo antes de que o polígono comece a funcionar, e non se outorgarán licencias de
edificación hasta que o saneamento estea resolto.
Ciclos de materiais. Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o
impacto do consumo de materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal.
Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de residuos industriais, con
facilidades para o reciclado dos diferentes tipos de residuos (o punto limpo). En todo caso,
garantirase a capacidade de recollida e clasificación dos residuos, tendo en conta o seu
previsible aumento e cambio de tipoloxía (de maioría de RSU na actualidade a RSU e
industriais cando o polígono comece a funcionar), reforzando o sistema de recollida se é
preciso.
A continuación, recóllense unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu
carácter ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo Plan.
Estas recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das diversas
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liñas de actuación sectorial dos distintos niveles das Administracións ou a través de proxectos
específicos para qualquera destas accións.
•

Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de
residuos industriais e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe ou posta
en valor mediante campañas dirixidas á sensibilización da poboación.

•

O concello contemplará accións de intervención no leito fluvial que discorre pola peza
(limpeza, mantemento e vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio
natural.

•

Dende o concello buscarase a ampliación e diversificación do transporte público, coa
intención de formar parte da rede galega de transporte público (TMG) e diminuír ou
desincentivar o emprego do transporte privado pola súa insostibilidade.

•

Teránse en conta tódolos requerimentos necesarios para asegurar a saúde e benestar da
poboación na planificación de espazos públicos, así como a súa accesibilidade non só para
os traballadores, senón para a poboación do contorno.

•

Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono, que funcione co
principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou promotoras antes que
penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental. Este órgano deberá cumplir
as seguintes funcións:
o

Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Parcial

o

Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores do polígono

o

Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas
necesarias para a actividade industrial actual e futura

o

Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións
contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos residuos
producidos na actividade industrial

o

Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro
enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos
usos públicos

o

Organización dun sistema de transporte público para reduci-lo emprego do
transporte privado

o

Antes da urbanización o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de
materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións
propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo de
solo e de materiais e o impacto paisaxístico

Polo que fai aos impactos e efectos negativos, a continuación descríbense os impactos
previstos nas variables de sustentabilidade pola implantación do Plan:
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As principais alteracións ou impactos potenciais nas variables de sustentabilidade derivadas da
implementación do Plan Parcial de Boimorto, e tendo en conta a natureza da peza, as
características do Plan Parcial e a intensidade e alcance das accións previstas polo Plan
Parcial, produciranse nas fases de urbanización (obras), impactos que desaparecerán na súa
maior parte ao finalizar as obras, permanecendo só os clasificados como impactos visuais
(edificacion) ou impactos derivados do aumento de tráfico con destino ou orixe no polígono.
Con posterioridade á fase de obras, os impactos previstos derívanse do funcionamento do
polígono e que en gran medida dependerán das actividades que se leven a cabo.
Os solos poden sufrir impactos negativos moderados, polo seu consumo directo ou por cambio
de usos, por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases
de obras).
Nas fases de obras, as augas e os seus dominios naturais poden producirse impactos por
invasión do cauce do rego, polo verquido de efluentes sen depurar ou calquera outra
substancia contaminante e pola alteración da calidade das augas. A implementación do Plan
Parcial afectará ao rego que cruza a peza, pero estímase que o impacto será positivo, porque
se pretende restituír o seu canle orixinal e darlle un carácter máis natural, reservándose unha
zona verde para o seu trazado, de xeito que quede protexido da actividade do polígono.
Producirase tamén un aumento no consumo enerxético municipal, a causa da extensión do
alumeado público nos novos viais e na nova estación depuradora. Este impacto é negativo e
moderado.
Prodúcense afeccións de intensidade moderada en algúns dos factores analizados,
nomeadamente solos, augas superficiais e cuberta vexetal, debido á urbanización, construción
de infraestruturas, viais e equipamentos e aumento na produción de residuos de tipo industrial.
Non obstante, a maior parte destes impactos prodúcense nun ámbito moi reducido e son
temporais, diminuíndo ou desaparecendo ao finalizar as obras de urbanización. As afeccións
que permanecen son reversíbeis ou mitigabeis mediante a adopción de medidas correctoras
adecuadas e mediante a integración da urbanización no medio natural circundante.
Identifícanse impactos negativos sobre a estrutura e composición dos solos, sobre todo na fase
de execución das obras (fase de urbanización do SUD).
Refírese á alteración da calidade do solo e os seus compoñentes a causa do movemento de
terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, polo derrame de augas
contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras en practicamente toda a
superficie da peza obxecto de análise, se ben a importancia do impacto é máxima, no o é tanto
a súa magnitude por tratarse de solos ácidos e moi lixiviados.
Tamén existe a posibilidade do aumento da erosión durante a fase de obras, que se corrixirá á
finalización das obras mediante a estabilización de taludes (estes serán mínimos grazas ás
características topográficas da peza) a revexetación e as zonas verdes previstas.
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Dentro da área de estudio existe un curso de auga superficial que discorre polo centro da peza
e que recibirá accións que terán un efecto positivo sobre a naturalidade de dito rego. Por ese
lado da peza deberanse evitar invasións de maquinaria, depósitos de materiais e calquera tipo
de vertidos que poidan incidir na calidade das augas do rego.
As eventuais correntes de augas subterráneas poden verse alteradas pola xeración de
residuos susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos
negativos corrixiranse á finalización das obras. No interior do ámbito da urbanización non se
identifican fontes ou mananciais que se poidan ver afectados.
As accións previstas para a urbanización do SUD, tanto nas etapas de execución do proxecto
como na de funcionamento, non terán impacto sobre o clima da área obxecto de estudio, nin
sequera a escala microclimática.
O impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en suspensión,
emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria pesada na etapa
inicial das obras de urbanización da peza. Esperase que o impacto sexa baixo e puntual.
Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos, na fase de obras polo
movemento de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico na
área. O primeiro impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel,
permanecerá na zona.
A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e tala
de vexetación. No ámbito da peza a urbanizar a vexetación existente está formada por
eucaliptus de escasa idade debido á sucesivos rozados e monte baixo.
Polo que fai á fauna, o impacto neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados
pequenos mamíferos e aves, que ausentaranse durante a fase de obras, e regresando ás
zonas verdes da zona e as áreas naturais das proximidades á finalización das obras.
Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de
naturalidade da peza a causa dos traballos da urbanización, pero se espera que o impacto
sexa baixo porque o proxecto contempla escasas modificacións estruturais do medio e porque
a calidade visual do medio natural desta peza é baixo. Ademais, a existencia de edificacións
nas inmediacións (núcleo das Corredoiras) elimina a percepción de alteración global da
paisaxe.
Os impactos máis importantes que se preven no desenvolvemento e aplicación do Plan Parcial
de Boimorto procederán da propia urbanización, na súa fase de obras, impactos que son
puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e importancia dado o
pequeno tamaño das actuacións, o escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso deste.
Posteriormente, ao finalizar as obras, os impactos derivados dos potenciais incrementos de
poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga,
maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de residuos industriais,
necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e
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creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo
caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude.
Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor natural
ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas,
restaurándose a naturalidade ao finalizar as obras.
As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes:
•

Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o punto
de vista orográfico no sentido das curvas de nivel.

•

Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde se
desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a
través da súa capacidade filtrante.

•

A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante
solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes
deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. Polo que
fai á zona verde do rego, reconstruirase, na medida do posible, a vexetación ripícola e se
manterá a máxima naturalidade.

•

En calquera fase das obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a
compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais próximas, os vertidos
de calquera tipo procedente das máquinas e as invasións do cauce fluvial. Tamén se
impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, impedirase
calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno.

•

O viario farase do xeito máis permeable posible, deixando as solucións de viario
impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas vías respectarase
mediante unha rede de recollida de pluviais, que deberá ser tratada antes do seu vertido ao
rego de Batán. Terase en conta o regato que discorre pola pista occidental da peza,
evitando calquera acción que lle poida afectar e integrándoo na urbanización do xeito máis
natural posible.

•

O alumeado público da peza deseñarase tendo en conta as medidas de contaminación
lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e conforme á lexislación
vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia enerxética onde sexa
posible, tendo en conta o indicado no punto 5.2.6. do presente ISA.

•

Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de
escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en
vertedoiros autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado ou
valorización. Posteriormente á fase de obras, estableceranse as garantías necesarias, vía
ordenanza municipal, para evitar verquidos, indicando as características destes e os niveis
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máximos permitidos, co fin de protexer axeitadamente as augas superficiais de vertidos
líquidos.
•

Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos
urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo terá a dimensión suficiente e conexión
co viario.

•

A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada,
así como as subestacións e transformadores, co fin de evitar a contaminación
electromagnética.

•

Na fase de implantación da industria no polígono vixiarase e regularase a tipoloxía e
actividade da eventual empresa, evitando calquera tipo de actividade molesta, nociva ou
perigosa indo, cando sexa posible, máis aló do indicado no RAMINP, regulamento que
aínda que está en vigor, está xa obsoleto.

•

Velarase para impedir calquera emisión contaminante por parte das empresas instaladas
no polígono, calquera que sexa a súa natureza.

•

A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o correcto
abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista, e as ampliacións previstas
estarán resoltas antes da entrada en funcionamento do polígono.

A alternativa ao Plan Parcial do concello de Boimorto é a non realización do Plan (alternativa
0). As consecuencias de non levar a cabo este Plan descríbense no punto 4.2 do presente
Informe de Sostibilidade Ambiental.
Por outra parte, a elección deste ámbito para desenvolver o Plan Parcial do SUD ven dado polo
PXOM recentemente aprobado, que reserva este espazo como área de expansión industrial do
concello. Ademais, e como xa se ten dito en varías ocasións ao longo deste documento, este
ámbito non presenta características especiais dende o punto de vista medioambiental, nin
afecta a elementos patrimoniais nin a núcleos rurais, dispón de infraestruturas de
abastecemento de auga e de saneamento, e ten á máxima accesibilidade, ao estar a carón da
principal vía de comunicación do concello (AC-840).
Por esta razón, non se contemplan outras alternativas.

11. Informe da viabilidade económica das alternativas e das medidas para
prever, reducir ou paliar os efectos negativos do Plan Parcial.
Neste punto preténdese expoñer a viabilidade económica das alternativas analizadas.
Enténdese a necesidade de que o planeamento estudado no presente Informe entre en vigor,
co obxectivo de poder organizar os usos e actividades produtivas, así como ser un medio para
protexer as áreas de interese ecolóxico, paisaxístico, histórico ou ambiental existentes no
territorio municipal de Boimorto.
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Actualmente, é unha necesidade a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e
orgánica do territorio, así como da clasificación do solo, o que se ve favorecido pola elección
dun modelo territorial renovado e pola aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter
demográfico e económico, que inciden sustancialmente sobre a ordenación, e ademais polo
esgotamento da capacidade do planeamento vixente nos últimos anos. Este Plan Parcial,
cando entre en vigor, determinará a substitución das vixentes Normas Subsidiarias, cuia última
modificación data de 1985.
A Ley 9/2006, no seu anexo I, punto K, determina a inclusión no contido do ISA dun informe
sobre a viabilidade económica das alternativas e das medidas dirixidas a prever, reducir ou
paliar os efectos negativos do plan ou programa. Este contido correspóndese co que establece
o Decreto 35/1995 no seu artigo 10, punto 8, onde se determina que o estudo económico
financeiro debe conter unha avaliación das medidas correctoras e as actuacións ambientais
positivas susceptibles de valoración.
Na memoria do Plan Parcial figura a estratexia de actuación e estudo económico do Plan
Parcial e, dada a entidade e escasa importancia, desde o punto de vista medioambiental, dos
previsibles impactos derivados da implantación do Plan Parcial, estes poden considerarse
como integrados no custo de execución das accións urbanísticas programadas, xa que logo,
neste caso non son precisas accións específicas de corrección.
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