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1 INTRODUCIÓN 
 

1.1 CONSIDERACIONS PREVIAS 

Tal e como se recolle na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 

ambiental, no Artigo 45. Solicitude de inicio da avaliación de impacto ambiental 

simplificada, dentro da Sección 2.ª Avaliación de impacto ambiental simplificada do 

TÍTULO II. Avaliación ambiental CAPÍTULO II. Avaliación de impacto ambiental de 

proxectos, os apartados que debe recoller o documento ambiental que acompañe á 

solicitude de inicio da avaliación de impacto ambiental simplificada son os seguintes: 

« a) A motivación da aplicación do procedemento de avaliación de impacto 

ambiental simplificada. 

A definición, características e localización do proxecto. 

Unha exposición das principais alternativas estudadas e unha xustificación 

das principais razóns da solución adoptada, tendo en conta os efectos ambientais. 

Unha avaliación dos efectos previsibles directos ou indirectos, acumulativos e 

sinérxicos do proxecto sobre a poboación, a saúde humana, a flora, a fauna, a 

biodiversidade, o solo, o aire, a auga, os factores climáticos, o cambio climático, a 

paisaxe, os bens materiais, incluído o patrimonio cultural, e a interacción entre todos 

os factores mencionados, durante as fases de execución, explotación e, se for o caso, 

durante a demolición ou abandono do proxecto. 

Cando o proxecto poida afectar directa ou indirectamente os espazos da Rede 

Natura 2000 incluirase un punto específico para a avaliación das súas repercusións 

no lugar, tendo en conta os obxectivos de conservación do espazo. 

As medidas que permitan previr, reducir e compensar e, na medida do posible, 

corrixir calquera efecto negativo relevante no ambiente da execución do proxecto. 

A forma de realizar o seguimento que garanta o cumprimento das indicacións 

e medidas protectoras e correctoras contidas no documento ambiental». 

É por iso que se redacta o presente documento ambiental, destinado a 

solicitude da avaliación de impacto ambiental simplificada, relativa ao proxecto 

REPOBOACIÓN FORESTAL NA C.M.V.M.C. “TAMEIRON” DOS VECIÑOS DE 
TAMEIRON, CONCELLO DE A GUDIÑA, PROVINCIA DE OURENSE. 
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1.2 MARCO LEGAL 

Normativa básica: 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de Avaliación Ambiental, BOE núm. 296 de 

11/12/2013. 

 Directiva 2011/92/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de 

decembro de 2011, relativa á avaliación das repercusións de determinados 

proxectos públicos e privados sobre o ambiente 

Normativa sectorial: 

Montes: 

 Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes 

 Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

 Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común. 

 Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos 

madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxico en montes ou 

terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e 

o contido, organización e funcionamento do rexistro de Empresas do sector 

Forestal. 

 Decreto 52/2014, do 16 de abril polo que se regulan as instrucións xerais de 

ordenación e xestión de montes de Galicia. 

 Lei 3/2007, do 9 de abril, e prevención e defensa contra os incendios forestais 

de Galicia. 

Augas: 

 Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia. 

 Real Decreto 903/2010, do 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de 

asolagamento. 

 Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei de augas. 
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 Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento 

do Dominio Público Hidráulico que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, 

VI, VII e VIII do texto refundido da Lei de Augas, aprobado polo Real Decreto 

Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo. 

Conservación da natureza: 

 Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas  especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba 

o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia. 

 Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico 

dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. 

 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade 

 Decreto 88/2007, do 19 de abril, polo que se regula o Catálogo galego de 

especies ameazadas. 

 Decreto 67/2007, do 22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de 

árbores senlleiras. 

 Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, conservación e mellora dos 

ríos galegos. 

 Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos 

como Zonas de Especial Protección dos Valores Naturais. 

 Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

 Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 1992 relativa á 

conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. 

Contaminación acústica: 

 Directiva 2002/49/CE do Parlamento europeo e do Consello, do 25 de xuño 

de 2002, sobre avaliación e xestión do ruído ambiental. 

 Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído. 
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 Real decreto 1513/2005, do 16 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 

37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente á avaliación e xestión do 

ruído ambiental. 

 Real decreto 1367/2007, do 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 

37/2003, do 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, 

obxectivos de calidade e emisións acústicas. 

 Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia. 

Paisaxe: 

 Decreto 119/2016, do 28 de xullo, polo que se aproba o catálogo das 

paisaxes de Galicia. 

 Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia. 

Patrimonio cultural: 

 Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. 

 Decreto 449/1973, do 22 de febreiro, polo que se colocan baixo a protección 

do Estado os “hórreos” ou “cabazos” antigos existentes en Asturias e Galicia. 

 Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español. 

Planeamento urbanístico: 

 Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 

da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia. 

 Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 

refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana. 
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Ordenación do territorio: 

 Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. 

 Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia. 

 Decreto 19/2011,do10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 

Directrices de ordenación do territorio. 

 Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o 

Plan de ordenación do litoral de Galicia. 

 Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do concello de A Gudiña, 

aprobado en 29 de abril de 2002 (DOG nº 126 de 02/07/2002). 
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2 MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 

O artigo 7 da lei 21/2013 do 9 de Decembro da avaliación de 

impacto ambiental establece que serán obxecto de avaliación de 

impacto ambiental simplificada: 

• Os proxectos incluídos no Anexo II 

• Os proxectos non incluídos no anexo I ou nin no anexo II que 
poidan afectar apreciable, directa ou indirectamente, a Espazos 
protexidos Natura 2000 

A súa vez, do anexo II o que nos referimos no parágrafo anterior 

extraese que serán obxecto de avaliación ambiental simplificada os 

seguintes proxectos: 

• Dentro do Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura e 

gandaría, as “b) Forestacións segundo a definición do artigo 6.g) 

da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de Montes, que afectan un 

área superior a 50 hectáreas...”, definíndose Forestación na 

citada lei como “...repoboación, por sementeira ou plantación, 

de terras agrícolas ou dedicadas a outros usos non forestais”. 

De todo o anterior conclúese que: 

• Serán obxecto dunha avaliación de impacto ambiental 
simplificada, os proxectos de repoboacións forestais de máis 
de 50 ha en terreos agrícolas ou destinados a outros usos non 
forestais. 

• Tamén serán obxecto desta avaliación simplificada os 
proxectos que se desenvolvan en espazos naturais 
protexidos da REDE NATURA 2000, que supoñan un 
cambio de uso nunha superficie igual o superior a 10 ha. 

Como se indicará máis adiante, as actuacións obxecto de estudo 

consistirán en repoboacións forestais que afectarán a espazos incluídos 

dentro da Rede Natura 2000, afectando a superficies iguais ou superiores a 

10 ha. 

Por este motivo, neste caso resultará de aplicación a Avaliación de 

impacto Ambiental Simplificada, que xustifica a elaboración do presente 

estudo.  
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3 PRINCIPAIS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS E XUSTIFICACION DAS 
PRINCIPAIS RAZONS DA SOLUCION ADOPTADA 

Non existe unha gran variedade de alternativas fronte a solución adoptada, 

debido a que estas se ven condicionadas principalmente polos seguintes factores: 

 Os termos de referencia establecidos pola entidade propietaria, en canto a 

posta en valor dos seus terreos dunha forma rendible e sostible no tempo. 

 A dispoñibilidade de terreos axeitados en propiedade da entidade, 

especialmente dende o punto dos usos actuais e das características da 

vexetación nas diferentes parcelas, e das condicións que deban reunir as 

zonas escollidas para o proxecto, sendo factores fundamentais a fisiografía 

e a fertilidade do chan, entre outros. 

 A oportunidade de financiación que supón para o proxecto a orde de axudas 

para a creación de superficies forestais (Orde 17 abril de 2018, DOG Núm. 

81), as liñas de axuda dispoñibles e as superficies e importes 

subvencionados. 

Tendo en conta o anterior, analizamos a continuación unha serie de 

alternativas, incluíndo a alternativa cero ou de non actuación, na cal se mantería a 

situación actual: 

 

Alternativa A (alternativa cero), consistirá no mantemento da situación 

actual, sen levar a cabo a transformación prevista, consistente unha repoboación con 

coníferas. Neste caso, a entidade propietaria non vería satisfeita a súa necesidade 

de poñer en valor os terreos da súa explotación, principal motivación do proxecto 

avaliado. 

 

Alternativa B, cambio na localización dos traballos, evitando espazos 

incluídos na rede natura. Como se indicaba no preámbulo deste apartado, o factor 

dispoñibilidade de terreos, tanto dende un punto de vista da ocupación dos usos 

actuais coma das características do terreo que confiran a viabilidade axeitada a 

plantación, foi unha variable analizado para a selección da área proposta de 

actuación, polo que unha variación neste punto non ofrecería, a priori, vantaxes sobre 

a solución adoptada. 
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Alternativa C, consistiría nunha variación na superficie a plantar, 

podendo ser a alza ou a baixa. 

No caso de aumentar a superficie, a principal desvantaxe sería o 

previsible aumento do impacto sobre as zonas incluídas en Rede Natura 

2000. Ademais, aínda que a priori as rendibilidades futuras serían maiores, 

superaríase con creces a financiación prevista pola orde de axudas para unha 

entidade das características que nos ocupa, o que faría a inversión 

demasiado custosa para as posibilidades da propiedade. 

No caso de diminuír a superficie de plantación, priorizando este 

recorte nas zonas incluídas en Rede Natura 2000, o impacto sobre estas 

zonas reduciríase, en detrimento da rendibilidade futura do proxecto. Sen 

embargo, o punto fundamental para desbotar esta alternativa será o 

desaproveitamento da oportunidade que supón a financiación do proxecto 

mediante a orde de axudas indicada con anterioridade, deixando lonxe nestas 

circunstancias o óptimo axeitado de inversión inicial. 

Alternativa D, contempla a posibilidade de realizar unha plantación 

con especies de frondosas, en substitución das coníferas propostas. Esta 

alternativa iría en detrimento da rendibilidade buscada por unha plantación 

produtora. A isto súmase que non necesariamente a introdución de especies 

de frondosas en repoboación mellorará as condicións dos hábitats incluídos 

na superficie dentro da Rede Natura 2000 afectada. 

Solución adoptada, a solución adoptada consistiu en repoboar unha 

superficie pequena e axustarse as zonas mais chairas para evitar a erosión e 

deixar unha superficie arredor a modo de area de defensa sen plantar para 

evitar a remoción de terras, a especie a plantar será Piñeiro Sylvestre posto 

que pola profundidade do solo e pola altitude e a única especie que se adapta 

as condicións e respectaranse as valgadas poboadas por vidos e carballos 

Esta solución foi froito da selección da alternativa na que, 

acadando o grao de satisfacción da necesidade marcada no proxecto 

Acadase así un compromiso entre a produtividade demandada 

como solución as necesidades da entidade promotora do proxecto e a 

posible afección a hábitats e especies dentro dos límites establecidos 

pola rede natura.  
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4 DEFINICION, CARACTERISTICAS E LOCALIZACION DO PROXECTO 
 

4.1 DEFINICIÓN DO PROXECTO 
 

Os traballos obxecto do presente proxecto, e para os que se solicita avaliación 

de impacto ambiental simplificada comprenden a execución do proxecto 

REPOBOACIÓN FORESTAL NA C.M.V.M.C. “TAMEIRON” DOS VECIÑOS DE 

TAMEIRON, CONCELLO DE A GUDIÑA, PROVINCIA DE OURENSE. 

O obxecto perseguido polo proxecto de estudo, para o que se solicita 

avaliación de impacto ambiental simplificada, é o de describir a sistemática a 

desenvolver na execución dos traballos propostos de repoboación. 

A superficie total de actuación no presente proxecto ascende ás 35,74 ha, das 

cales 35,02 ha corresponden á superficie de forestación e 0,72 a áreas devasa a cal 

será soamente rozada a superficie sen decapado superficial. A repoboación forestal 

proxectada terá carácter eminentemente produtor, levada a cabo con  Pinus 

Sylvestris. 

Os traballos localízanse en terreos pertencentes á C.M.V.M.C. "TAMEIRON" 

DOS VECIÑOS DE TAMEIRON, situada no Concello de A GUDIÑA, provincia de 

OURENSE. 

Trátase dun terreo localizado dentro dun espazo natural protexido, dentro da 

Rede Natura 2000, concretamente dentro do ZEC ES1130008 e ZEPVN 110058 

Pena Maseira. Este ZEC presenta unha serie de valores naturais que deben ser 

conservados, tal como se ampliará a 4.3.5. ESPACIOS NATURAIS 

PROTEXIDOS,4.3.6 FLORA e 4.3.7 FAUNA. 

A continuación estúdianse máis detalladamente a contorna do lugar onde se 

desenvolve o proxecto, co fin de valorar as características do mesmo e analizar a 

situación previa ao proxecto, para valorar así o impacto das actuacións. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO 
 

Os capítulos que compoñen o proxecto obxecto de estudo 

consistirán en: 

 

4.2.1 REFORESTACION 
 

Incluirán todas aquelas accións destinadas a implantación da nova 
planta, compoñéndose de: 

 

a) Tratamento da vexetación preexistente 
 

A súa función será minimizar a competencia polos recursos coa nova 

planta. 

Realizarase mediante roza mecanizada a feito con tractor dotado de 

rozadora de cadeas, dando como resultado unha altura do mato unha vez 

rozado inferior os 10 cm. 

 
b) Preparación do terreo 

 

Proceso polo cal se mellorarán as condicións edáficas das zonas a 

repoboar, podendo salientar entre outras o aumento da profundidade útil do 

perfil, mellora da penetrabilidade do terreo polos sistemas radicais, aireación 

das capas profundas do chan, diminución da escorrentía e do risco de 

erosión, ou reducir a posibilidade de invasión do mato trala plantación. 

 

O método empregado neste caso será o aburatado mecanizado, 

consistindo na rotura e quebrantamento dos horizontes inferiores do chan, 

sen mesturalos, de forma que se aumente a profundidade útil do perfil e 

proporcione ás raíces un medio fácil para o seu desenvolvemento, ademais 

de favorecer a infiltración da auga. Realizarase mediante un bulldozer provisto 

dun apeiro chamado subsolador provisto dunha modificación para realizar os 

buratos. 
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c) Implantación vexetal 

Consistirá na plantación das especies forestais elixidas para a repoboación. 

A selección das especies forestais a plantar basearase nos obxectivos do proxecto 

(vocación produtora, protectora,...), nas condicións climáticas e edáficas da zona, e 

en posibles limitacións de tipo normativo (planeamento, figuras de protección,...). 

A plantación levarase a cabo normalmente en época de parada vexetativa, 

estando limitada pola existencia de xeadas. O proceso de plantación realizarase de 

xeito manual, sen abonado, e cas densidades e tipos de planta indicadas na seguinte 

táboa: 
 

 

ESPECIE Quenda Funció
n 

Densidade Sup (ha) 

Pinus sylvestris 80 anos Productora (Aserrado) 1140 pés / 
ha 

35,02 

 
4.2.2 INFRAESTRUTURAS 

 

As infraestruturas previstas serán de dous tipos: 

Devasas para defensa contra incendios, que consistirán en franxas de ancho 

definido nas que se eliminará a vexetación mediante a roza  mecanizada con tractor 

de rodas. Rozaranse 0,72 has arredor da forestación a modo de faixa de protección 

contra o lume  

Mellora de pistas forestais, non será necesaria a apertura de pistas. 

 

4.2.3 MEDIDAS INFORMATIVAS 

Estas reduciranse a colocación dun cartel no que se indicarán as 

características do financiamento e do proxecto. 
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4.2.4 RESUMO DAS ACTUACIÓNS 
 

A continuación preséntase un resumo das actuacións 

programadas para o presente proxecto, así como a medición total de 

cada unha delas: 

 
 

Actuación Medición 

Repoboación 35,02 ha 

Áreas de defensa 0,72 ha 

Medidas informativas (cartel) 1 ud. 

Superficie total de actuación 35,74 ha 
 

 

4.3 LOCALIZACION DO PROXECTO 
 

4.3.1 POSICION ADMINISTRATIVA E XEOGRÁFICA 
 

A localización do proxecto dende un punto de vista 

administrativo resúmese na táboa seguinte: 

 
 

PERTENZA C.M.V.M.C. "TAMEIRON” 

PROVINCIA OURENSE 

CONCELLO A GUDIÑA 

PARROQUIA TAMEIRON (SANTA MARIA) 

LUGAR TAMEIRON 

 
 

 
 

4.3.2 CLIMA 
 

O monte atópase situado nunha zona na que predomina, 

xenericamente, un clima Mediterráneo temperado a Mediterráneo marítimo 

fresco. Respecto do réxime de humidade, os índices de humidade, mensuais 

e anuais, a chuvia de lavado, a distribución estacional da pluviometría, etc., o 

definen como Mediterráneo húmido. Os valores medios, para o conxunto da 

zona, das súas variables climáticas son os que figuran no cadro seguinte: 
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Táboa 6. Clima: Características Xerais 

Variable Climática Valor Medio 
Temperatura media anual (ºC) 9 – 11 
Temperatura media mes máis frío (ºC) 2 – 4 
Temperatura media mes máis cálido 
(ºC) 

16 – 19 

Duración período xeadas (mes) 6 – 8 
Duración período seco (mes) 0 – 2 
Precipitación anual (mm) 1.100 – 

2.100 
% Precipitación inverno 37 
% Precipitación primavera 29 
% Precipitación outono 27 
ETP anual (mm) 550 – 750 
Déficit anual (mm) 0 – 100 

 

Para caracterizar de xeito máis preciso o clima, vaise partir da estación 

meteorolóxica de Xinzo de Limia, situada a 600 metros de altitude, pois é a estación 

máis achegada ao monte que ademais subministra datos de precipitación e 

temperatura nun intervalo de tempo maior, e con bastante regularidade dentro do 

mesmo. A insolación anual obtense da estación meteorolóxica de Ourense. Os 

Cadros de Precipitación (P), Temperatura (T) e Evapotranspiración (ETP), obtéñense 

aplicando as correccións correspondentes: 

 

Táboa 7. Precipitacións (mm) 

Mes 
Cota (m) 

 

600 800 1.000 
Xaneiro 115,0 133,4 151,8 
Febreiro 119,8 139,0 158,1 
Marzo 78,0 90,5 103,0 
Abril 75,6 87,7 99,8 
Maio 72,0 83,5 95,0 
Xuño 44,7 51,9 59,0 
Xullo 21,7 25,2 28,6 
Agosto 23,8 27,6 31,4 
Setembro 41,4 48,0 54,6 
Outubro 87,4 101,4 115,4 
Novembro 99,1 115,0 130,8 
Decembro 120,0 139,2 158,4 

Valor Anual 989,5 1.042,3 1.186,0 
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Temperaturas (ºC) 

Mes 
Cota 
(m) 

 

600 800 1.00
0 

Xaneiro 5,2 3,9 2,6 
Febreiro 5,9 4,6 3,3 
Marzo 7,3 6,0 4,7 
Abril 9,1 7,8 6,5 
Maio 12,0 10,7 9,4 
Xuño 15,7 14,4 13,1 
Xullo 18,5 17,2 15,9 
Agosto 18,0 16,7 15,4 
Setembro 15,9 14,6 13,3 
Outubro 11,4 10,1 8,8 
Novembro 7,9 6,6 5,3 
Decembro 5,4 4,1 2,8 

Valor Medio 11,0 9,7 8,4 
 

 

 

Insolación (horas) 

Me
s 

Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Total 

I 82,
7 

96,
1 

154,
9 

169,
0 

197,
6 

235,
9 

278,
4 

275,
4 

211,
3 

138,
6 

100,
4 

79,
6 

2.02
0 

 

Evapotranspiración Potencial (mm)  

Mes 
Cota (m) 

600 800 1.000 
Xaneiro 16,6 14,4 11,6 
Febreiro 19,2 17,1 14,5 
Marzo 31 28,5 25,8 
Abril 43,3 40,9 38,3 
Maio 67,5 64,3 61,5 
Xuño 93,4 89,1 85,8 
Xullo 113,9 109,1 105,0 
Agosto 103 98,2 94,5 
Setembro 77,5 74,5 71,8 
Outubro 48,2 46,3 44,2 
Novembro 26,8 25,2 23,1 
Decembro 16,7 14,7 12,0 
Valor Anual 657,1 622,2 588,2 

FONTE: datos procesados a partir dos datos de AEMET 
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4.3.3 XEOLOXIA E EDAFOLOXIA 
 
Xeoloxía 

A xeoloxía de Galicia responde a unha longa historia xeolóxica, reflectindo 

fusións e roturas de continentes, apertura de océanos e importantes episodios 

oroxénicos. As pegadas e cicatrices desta historia configuran a cortiza continental, a 

estrutura e natureza das rocas ígneas, metamórficas e sedimentarias que compoñen 

a rexión así como os actuais relevos. 

Xeoloxicamente os terreos do monte pertence ao período Silúrico - Devónico, 

en particular á Serie Verde, polo o seu cor predominante. Comprende unha serie de 

materiais detríticos e pelíticos nos cales aparecen con carácter lentexonar ampelitas, 

liditas, filonitas e cuarcitas. 

En canto á edafoloxía6 do monte, os solos son de moi distinto grao de 

desenvolvemento, derivados de rochas ácidas, ricas en sílice, aínda que se 

caracterizan pola súa elevada permeabilidade e boa aireación. O seu 

desenvolvemento está condicionado unicamente por factores topográficos ou 

xeolóxicos, sen que exista outra influencia da auga que a derivada da súa percolación 

a través do perfil. Dada a uniformidade xeolóxica do monte o único tipo de solo que 

aparece é o ránker. As características xerais deste tipo de solo resúmense no cadro 

seguinte: 

 

 

Os ránker son solos novos, pouco desenvolvidos a causa da erosión, de perfil 

A;C, constituído por un horizonte orgánico de grosor moi variable repousando 

directamente sobre a rocha. O subgrupo predominante no monte é o ránker pardo, 

caracterízase polo cor pardo que afecta tamén á materia orgánica tinguida polos 

óxidos de ferro liberados por desintegración química. O seu perfil mostra un horizonte 

A, ben desenvolto, de tipo rola o faixa, que fai dubidar as veces a clasificación do 

Edafoloxía: Características Xerais 

Grupo Perfil Prof. (cm) Textura Estrutura pH 

Ránker A/C 
A;C < 30 areosa regular 5,0 – 6,5 
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solo entre ránker ou terra parda. En xeral, os ránker pardo son aqueles nos 

que a materia orgánica alcanza a rocha nai. É o solo característico na metade 

norte do monte. 

Nas situacións de maior pendente e menor cobertura vexetal, o 

subgrupos presentes son o rochedo de silicatos e o protoránker. Trátase de 

solos caracterizados por un perfil cun horizonte orgánico, polo xeral móder 

groso, de poucos centímetros, no que viven liques e musgos principalmente, 

constituíndo almofadas nas depresións das rochas. Cando a extensión 

ocupada pola rocha espida é superior ao 50% da superficie se lle considera 

rochedo de silicatos, e se a superficie ocupada é menor, se considera 

protoránker. O primeiro tipo aparece nos cumios máis elevados do monte, 

ocupando extensións carentes de vexetación arborizada. Mentres que o 

protoránker, rodea aos primeiros, estendéndose polas ladeiras máis abruptas. 

No monte localízanse na metade sur. A equivalencia dos tipos de solo 

descritos, con outras clasificacións de solos, como a da FAO e a de J.M. 

Gandullo (1984), é a seguinte: 

 

Táboa 12. Equivalencia Tipos de Solo 
Perfil Solo F.A.O. J.M. Gandullo Situación 

 
A;C 

Rochedo de Silicatos  
Ránker 

 
Ránker de Pendiente 

Cumios 

Protoránker 
Ladeiras pendente >30% 

Escasa cuberta arborizada 

A;(B); 

C 

 

Ránker Pardo 
Cambisol Húmico Ránker de Pendiente 

Ladeiras pendente >30% 

Escasa cuberta arborizada 

Cambisol Dístrico Suelo Pardo Ácido Ladeiras pendente <30% 
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Litoloxía 

A imaxe presenta un extracto do Mapa Geolóxico Nacional (MAGNA) do 

Instituto Geológico y Minero de España, facilitado polo Instituto de Estudos do 

Territorio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da 

Xunta de Galicia. 

 

 

Tipos de cultivo 

A xeoloxía e, sobre todo, a edafoloxía, condicionan os cultivos potenciais de 

cada lugar. A continuación adxúntase unha imaxe dos cultivos, baseada no Mapa de 

cultivos 2000-2010 do programa INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 

Europe), que representa unha cartografía a nivel nacional sobre os usos e 

aproveitamentos do solo. 

En verde escuro represéntanse o solo correspondente ao cultivo de coníferas 

e en verde claro ao terreo de matogueira. 
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4.3.4 HIDROLOXIA 
 

A hidrografía de Galicia estrutúrase en dúas vertentes, a atlántica e a cantábrica. 

Os ríos galegos presentan caudais elevados e regulares debido á abundancia e 

regularidade das precipitacións, e debido ás características da costa presentan grandes 

rías na súa desembocadura. 

 

A zona de traballo que nos ocupa pertence á conca do río Pentes, feito que se 

pode apreciar na imaxe adxunta, xa que se atopa próximo ao seu curso. 

A superficie a reforestar encontrase na conca hidrográfica do Douro, que a sua 

vez pertence a conca de grao cinco de Rabacal e a conca de grao catro de Pentes . 

A vertente onde esta situada a plantación verte ao rio Abredo o do Pereiro, este 

discorre de Este a Oeste, nace na zona da Vilavella e desemboca ao rio Pentes que 

procede do norte a sua vez desemboca no Rabacal que entra en Portugal direccion 

sur.  
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4.3.5 ESPACIOS NATURAIS PROTEXIDOS 
 

Na Rede galega de espazos protexidos están representados os 

principais ecosistemas, paisaxes ou hábitats galegos, é dicir, aqueles lugares 

necesarios para asegurar a súa conservación. Comprende as seguintes 

categorías: Reserva natural, Parque nacional, Parque natural, Monumento 

natural, Humidal protexido, Paisaxe protexida e Zona de especial 

conservación dos valores naturais. 

 

A área de traballo, como xa se citou anteriormente, coincide co LIC 

Pena Maseira e encontrase englobado no ZEC ES1130008 e na ZEPVN 

110058 de Pena Maseira, tal como se pode ver na imaxe adxunta a totalidade 

dos traballos se encontran en dito espacio, a continuacion describese o 

mesmo. 

 

O LIC Pena Maseira atopa situado no extremo sueste de Galicia, na 

provincia de Ourense, na zona limítrofe entre Galicia, Castilla y León e 

Portugal coñecida como O Penedo dos Tres Reinos. Este espazo ocupa unha 

extensión de 5.715 ha, incluídas entre os municipios de A Gudiña e A 

Mezquita. O número de Unidades Ambientais delimitado neste espazo 

ascende a un total de 18, das que 4 inclúense no grupo UA400 Bosques 

naturais e seminaturais, mentres que un total de 3 unidades englóbanse nos 

grupos UA200Humidais continentais, UA300 Matogueiras e medios rochosos 

e o UA800 Áreas urbanas e industriais. O número de hábitats do Anexo I da 

DC 92/43/CEE incluídos neste LIC ascende a un total de 19, dos que 6 son 

prioritarios (un 32%). Deles os grupos mellor representados son o de 

Formacións herbosas naturais e seminaturais, con 5 tipos, entre os que 

destaca a presenza do tipo Nat-2000 6230 * Formacións herbáceas con 

Nardus, e o grupo de Hábitats rochosos e covas, cun total de 4 hábitats. 

Outros hábitats a destacar son o tipo Nat- 2000 4020 * Queirogais húmidos 

atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix e Nat-2000 7110 * Turbeiras altas 

activas. 

Como especies pertencentes ao Anexo II da DC 92/43/CEE do LIC 
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Pena Maseira contabilízanse un total de 10. Do mesmo xeito este LIC conta con 17 

taxons incluídos no Anexo IV da devandita Directiva. Pódense observar os 

invertebrados Lucanus cervus e Euphydryas aurinia ou os lacértidos de interese 

comunitario Lacerta schreiberi e Iberolacerta monticola. No referente á avifauna 

cítanse no LIC Pena Maseira 14 especies incluídas no Anexo I da DC 2009/147/CE. 

 

A continuación recóllense os tipos de hábitats do Anexo I da Directiva 

92/43/CEE: 

 

 
 

A continuacion recollense as unidades ambientais existentes no espzo 

natural: 
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Nos apartados seguintes preséntanse as especies de flora e fauna 

recollidas do Anexo II da Directiva 92/43/CEE, correspondentes ao espazo 

natural protexido. 

 

4.3.6 VEXETACIÓN 
 

Galicia ten unha gran porcentaxe de monte (un 68,96 %) e bosque, 

sendo unha das comunidades con máis masa forestal. Galicia é unha zona 

de transición entre tres climas e os seus biotopos: 

 atlántico: con bosques de carballos, bidueiros, alisos comúns, etc.; 

 mediterráneo: principalmente nos vales interiores dos grandes ríos, con 

elementos significativos como estepas, sobreiras, arbutus, etc.; 

 continental: bastante suavizado, con elementos puntuais como teixos, 

acivros, algúns abetos ( alóctonos), piñeiros vermellos, etc.; 

 
Vexetación asociada ao espazo natural protexido 
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Parte dos terreos pertencentes á C.M.V.M.C. DE "TAMEIRON" DOS 

VECIÑOS DE TAMEIRON, así como a área de actuación, atópanse incluídos dentro 

da Rede Natura 2000, concretamente no espazo protexido con código ZEC 

ES1130008 e ZEPVN ES110058 Pena Maseira. como xa se indicou no apartado 

4.3.1. POSICIÓN ADMINISTRATIVA E XEOGRÁFICA. 

As especies vexetais protexidas no ZEC ES1130008 e na ZEPVN 110058 de 

Pena Maseira son as seguintes, segundo o devandito Anexo II da Directiva 

92/43/CEE: 

 

 

 

 

 

Especies silvestres en rexime de protección 

Vexetación potencial 

Segundo o Mapa de Series de Vexetación de España do antigo Ministerio de 

Medio Ambiente, actual MAPAMA (Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación), 

a vexetación potencial correspondente á área de traballo é de dominio bioclimático 

mediterráneo. Concretamente na área do concello de A GUDIÑA correspóndese co 

piso “G Piso supramediterráneo”, coa serie “Gb Series de melojares 

supramediterráneos”, e máis concretamente á serie “18b Serie 

supramesomediterránea carpetana occidental, orensano-sanabriense y leonesa 

húmedo-hiperhúmeda silicícola del roble melojo (Quercus pyrenaica). Holco mollis-

Querceto pyrenaicae sigmetum”. 
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Vexetación da rexión 

A zona de traballo que nos ocupa, pertencente á C.M.V.M.C. 

"TAMEIRON" DOS VECIÑOS DE TAMEIRON, no Concello de A GUDIÑA, 

atópase preto do límite da rexión Eurosiberiana e a Mediterránea, 

caracterizándose esa área polas seguintes especies vexetais: 

O bosque predominante nesta rexión é o dominado por quercíneas, 

como a aciñeira, (Quercus ilex), o acivro (Ilex aquifolium), a sobreira (Quercus 

suber), aos que acompañan outras especies como o madroño (Arbutus 

unedo) e o serbal dos cazadores (Sorbus aucuparia), con algúns carballos 

(Quercus robur) e cerquiños (Quercus pyrenaica), loureiro común (Laurus 

nobilis) e loureiro portugués (Prunus lusitanica). 

As quercíneas alternan con paisaxes influídas polo ser humano nos 

vales baixos, aparecendo mesturados con castiñeiros (Castanea sativa), 

formando concentracións maiores ou menores. 

A degradación das quercíneas evoluciona nas zonas medio altas 

formando espesas áreas de matogueira formada por toxo (Ulex), breixo 

(Calluna), xesta amarela (Xesta sphaerocarpa), xara (Cytisus). Nas zonas 

baixas poden aparecer plantas odoríferas: o loureiro (Cistus ladaniferus), e o 

cantueso (Lavandula stoechas). 
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Hai ademais unha serie de endemismos, propios da altura como a xesta 

(Genista sanabrensis) ou a xenciana amarela (Gentiana lutea). 

Concretamente na área de traballo preséntanse especies de 

matogueira, con algunha masa de coníferas próximas ao perímetro e nal 

valgadas existen formacións de vexetación ripícola con Bidueiros (Bétula 

Spp).  

4.3.7 FAUNA 
 

Existen en Galicia 262 especies de vertebrados inventariados, dos 

que 12 son peixes de augas doces, 15 anfibios, 24 réptiles, 152 aves e 59 

mamíferos. 
Os animais que ven tipicamente como máis característicos de Galicia 

son domésticos, e corresponden ás explotacións gandeiras. Con todo, os 

bosques e montes galegos albergan unha variedade de pequenos mamíferos 

(lebres e coellos) e outros de maior tamaño (como xabarís ou corzos) que son 

aproveitados nas tempadas de caza. 

Dentro das aves, cabe citar os varios sitios de paso ou invernada, e 

como razas autóctonas de Galicia o cabalo de pura raza galega e a galiña de 

Mos, en perigo de extinción. 

 

Fauna asociada ao espazo natural protexido 

As especies animais protexidas no ZEC ES1130007 e ZEPA 

ES0000437 Pena Trevinca son as seguintes, segundo o devandito Anexo II 

da Directiva 92/43/CEE: 
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Documento ambiental para a Avaliación Ambiental Simplificada 

P á g i n a  30 | 90 

Fauna en réxime de protección 
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Catalogo de especies ameazadas 
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4.3.8 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

A Gudiña é un concello maioritariamente rural, cun alto índice de poboación 

avellentada e unha importante dispersión poboacional, distribuída en pequenos 

núcleos (aldeas ou lugares). 

A poboación total do concello de A Gudiña12 é de 1.360 habitantes, 646 

mulleres e 714 homes. Non é un concello alleo ao fenómeno de perda de poboación 

que se está a producir na maioría dos concellos galegos, de feito no período de 1996 

– 2018 sufriu unha diminución de poboación do 27%. 

Na actualidade, no concello, a actividade do sector servicios é a principal, 

seguido do sector primario (agrícola), debendo neste último caso resaltar a 

importancia económica dos seus compoñentes principais: o forestal e o 

agrogandeiro. No cadro seguinte detállase a poboación ocupada por sector forestal 

(setembro de 2018): 

 

Poboación por Sector Económico 
Sector/Actividade Poboación Ocupada 

Agrícola 48 
Industria 26 

Construción 64 
Servicios 306 

Total 444 
FONTE: Instituto Galego de Estatística (setembro de 2018) 

 

En canto ao paro, no ano 2018, o número total de desempregados é de 75, 

que representa o 9,28% da poboación en idade de traballar (16 – 64 anos). A súa 

distribución por grupo de idade, sector económico, e sexo detállanse nos cadros 

seguintes: 

 

Paro por Grupo de Idade 

Grupo Homes Mulleres Total 
< 25 anos 2 2 4 
> 25 anos 33 38 31 

Total 35 40 75 

FONTE: Instituto Galego de Estatística (2018) 
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Paro por Sector 
Grupo Homes Mulleres Total 

Agrícola 3 1 4 
Industria 1 3 4 

Construción 13 - 13 
Servicios 17 33 50 

- 1 3 4 
Total 35 40 75 

FONTE: Instituto Galego de Estatística (2018) 

 

4.3.9 PAISAXE 

A paisaxe de Galicia é notablemente diversa. Para a planificación pública da 

paisaxe, a Xunta de Galicia, a través do Instituto de Estudos do Territorio (IET) 

elaborou o Catálogo das Paisaxes de Galicia, co fin de abordar a análise e diagnose 

da situación como primeira etapa para a elaboración das Directrices da Paisaxe. 

Para a caracterización dos recursos culturais que definen a paisaxe de Galicia, 

o Catálogo baséase en doce grandes áreas paisaxísticas, fundamentadas nos 

elementos declarados Patrimonio da Humanidade (UNESCO), nos Bens de Interese 

Cultural, Paraxes Pintorescas (Paisaxe Cultural), outros como vías históricas ou 

patrimoniais, etc. 

As Grandes Áreas Paisaxísticas son as seguintes: 1. Galicia Central, 2. 

Galicia Setentrional, 3. Chairas e Fosas Occidentais, 4. Chairas e Fosas Luguesas, 5. 

A Mariña- Baixo Eo, 6. Serras Orientais, 7. Serras Surorientais, 8. Ribeiras 

Encaixadas do Miño e Sil, 9. Chairas, Fosas e Serras Ourensás, 10. Costa Sur-Baixo 

Miño, 11.Rías Baixas e 12. Golfo Ártabro. 

A área de traballo, enmarcada en terreos da C.M.V.M.C. "TAMEIRON" DOS 

VECIÑOS DE TAMEIRON, Concello de A GUDIÑA, atópanse na área clasificada 

como 2. Serras Surorientais, concretamente na Comarca 2.3 A Gudiña Riós. 
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Serras Surorientais configura unha superficie de algo máis de 249.000 ha 

na porción suroriental galega. O val do río Sil limita polo norte e define o ámbito das 

serras situadas máis ao sueste de Galicia. O límite occidental queda marcado nun 

percorrido de norte a sur polo Fial das Corzas, ao nordeste de Laza, e polos Montes 

do Invernadoiro ou as elevacións avanzadas das serras de Queixa e San Mamede, 

que delimitan o perímetro das terras baixas de Laza, Castrelo do Val e Riós, ata 

acadar o contorno da serra das Penas Libres por Vilardevós, no extremo sur desta 

área, marcando xa a fronteira con Portugal coa serra da Coroa. Polo leste o límite da 

área coincide co límite da comunidade autónoma e queda sinalado polo macizo de 

Pena Trevinca, que engloba as serras do Eixe e a Segundeira. 

A Grande Área Paisaxística 2. Serras Surorientais está subdividida á súa vez 

en tres comarcas paisaxísticas: Terra de Trives, Terra do Bolo e A Gudiña-Ríos. 
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A área de traballo coincide coa comarca 2.3 A Gudiña Riós, que 

coincide parcial ou totalmente os concellos do mesmo nome. 

 

4.3.10 PATRIMONIO CULTURAL 
 

Galicia conta cun rico patrimonio cultural constituído por bens 

materiais e inmateriais de recoñecido valor propio, que forman parte da 

cultura galega a través do tempo. Exemplos disto son a lingua galega, as 

artes, as tradicións, as festas e a gastronomía. 

Por outra banda, conta con numerosos elementos arqueolóxicos 

(castros e outros xacementos romanos ou medievais) e arquitectónicos 

(igrexas, casas, pazos, muíños, fontes...) que forman parte do patrimonio do 

Concello. 

Na superficie de actuación non existen obxectos ou restos materiais 

que formen parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, que 

regula o Decreto 232/2008, do 2 de outubro, tal como se indica no proxecto. 

 



Documento ambiental para a Avaliación Ambiental Simplificada 

P á g i n a  37 | 90 

5 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E VALORACIÓN DE 
IMPACTOS (fases de execución, explotación e abandono) 

 

5.1 METODOLOXIA EMPREGADA 
 

Neste apartado exponse a metodoloxía a empregar para a 

identificación e posterior caracterización dos impactos ambientais. 

 

5.1.1 Identificación de impactos  
 
A identificación dos impactos ambientais obtense das interaccións entre as 

accións incluídas no proxecto e os factores ambientais e socioeconómicos que por 

elas se ven afectados, que foron estudados en apartados anteriores. 

O proxecto consta de diferentes etapas ou fases. Para a identificación e 

posterior análise dos impactos ambientais producidos polo proxecto requírese un 

tratamento diferente de acordo ás características de cada unha. 

Fase de execución: comprende os posibles impactos ambientais que derivan 

das actividades de execución do proxecto, e que terán por obxecto a creación dunha 

plantación forestal. 

Fase de explotación: contémplanse os impactos potenciais no medio 

resultantes da fase posterior a execución, comprendendo o desenvolvemento 

da masa, as actividades de mantemento da mesma, as cortas intermedias e 

cortas finais. 

Fase de abandono: contémplanse os impactos derivados do hipotético 

abandono da plantación. 

Así, para cada un dos factores do medio estudados, a identificación de 

impactos comprenderá os seguintes pasos: 

• Descrición xustificada do impacto producido por cada acción e 
sobre cada elemento, detallando aspectos como o momento en 
que se produce, o recurso afectado, etc. 

• Diferenciación do SIGNO (±) do impacto producido. 

 

• Descrición xustificada do CARÁCTER XERAL do impacto, 
diferenciando os impactos NON SIGNIFICATIVOS, que non 
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resultan determinantes para o Estudo de Impacto Ambiental, 
dos SIGNIFICATIVOS (de maneira que se concentren os 
esforzos no tratamento destes últimos. 

 

O resultado desta análise resúmese nunha matriz causa-efecto 

de identificación de impactos. 

 

5.1.2 VALORACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 
 

Despois da identificación dos diferentes impactos, procederase á 

valoración da afección daqueles que foran cualificados como significativos. 

Para iso analizarase cada impacto referido a cada elemento do medio 

de forma individual, o cal permitirá determinar que acción repercute sobre 

cada elemento así como cales das accións sería necesario modificar para 

evitar ou mitigar o impacto. 

A metodoloxía elixida para caracterizar e valorar os impactos 

ambientais significativos é o método proposto por “Granero, J., Ferrando, M., 

Sánchez, M., Pérez, (2015). Evaluación de Impacto Ambiental. Guía 

Metodológica para la Redacción de estudios de Impacto Ambiental”. 

A valoración segundo a citada metodoloxía arroxará dous tipos de 

resultados a ter en conta: 

• Unha valoración cuantitativa da importancia do impacto (I), 
en base a unha serie de indicadores cualitativos, os cales se 
lles asigna un valor numérico. 

• Unha caracterización do impacto, en base a escala de 
valoración vixente segundo a lei 21/2013 de avaliación 
ambiental, e que se detallan máis adiante. 
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5.1.2.1 Valoración cuantitativa da importancia do impacto (I) 
 

Para chegar a esta valoración, será preciso definir antes outra serie de 

indicadores cualitativos que interveñen na caracterización dos impactos, os cales se 

lles asigna un valor numérico en base a metodoloxía de caracterización elixida, e que 

permitirá a antedita valoración dun modo máis obxectivo. 

Unha breve definición de cada un destes indicadores e os criterios aplicados 

na asignación do valor numérico móstranse nas táboas de indicadores presentadas 

a continuación. 

 
TÁBOAS DE INDICADORES CUALITATIVOS PARA A CARACTERIZACIÓN DE 
IMPACTOS 

• SIGNO: refírese o carácter beneficioso (+) ou prexudicial (-) 
das accións do proxecto sobre os factores ambientais. 

 

Signo 

Impacto positivo + 
Impacto negativo - 

 

• Efecto: tipo de relación causa-efecto establecida entre a acción e o 
impacto. 

(E) Efecto 

 
Relación causa-efecto 

Impactos 
negativos y 

positivos 
Directo Incidencia 

inmediata/directa 3 

Indirecto Incidencia secundaria 1 

 

• Acumulación: tipo de incremento progresivo da manifestación do 
efecto, cando persiste de forma continuada ou reiterada a acción que o 
xera. 

(A) Acumulación 

Acumulación/relación con outros impactos Impactos negativos y positivos 

 
Sinérxico 

Moi sinérxico Induce > 5 impactos 10 
Sinérxico Induce 3-5 impactos 8 
Pouco sinérxico Induce ≤ 2 impactos 6 

Acumulativo Incremento progresivo 2 
Simple Afecta a un único elemento 1 
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• Duración: tempo que permanecería o efecto dende a súa 
aparición e, a partir do cal o factor afectado retornaría as 
condicións iniciais previas. 

 

(D) Duración 

Tempo de permanencia do impacto Impactos negativos e positivos 
Permanente > 10 anos 6 

 
Temporal 

Larga Anos 3 
Media Meses 2 
Corta Días 1 

 

 

• Reversibilidade: tempo que permanecería o efecto dende a 
súa aparición e, a partir do cal o factor afectado retornaría as 
condicións iniciais previas. 

 

(RV) Reversibilidade 

Impacto reversible de forma natural Impactos negativos Impactos positivos 

Irreversible ≥ 5 anos 6 1 

 
 
Reversible 

Largo plazo < 5 anos 4 1 

Medio plazo < 2,5 anos 3 1 

Corto plazo < 1 ano 2 1 

Inmediato < 1 mes 1 1 

 

 

• Recuperabilidade: posibilidade de restitución, total ou parcial, 
e mediante intervención humana sobre o factor afectado. 

 

(RC) Recuperabilidade 

Impacto recuperable mediante 
intervención humana 

Impactos 
negativos 

Impactos 
positivos 

Irrecuperable ≥ 5 años 10 1 

 
 
Recuperable 

Largo prazo < 5 años 4 1 

Medio prazo < 2,5 años 3 1 

Corto prazo < 1 año 2 1 

Inmediato < 1 mes 1 1 
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• Periodicidade: regularidade da manifestación do efecto. 

 

(PR) Periodicidade 

 
Tipo de manifestación do impacto 

Impactos 
positivos e 
negativos 

Continuo 7 

Periódico 5 

 
 
Discontinuo o 
irregular 

Certo ou moi 
probable > 10 veces/ano 4 

Probable 5-10 veces/ano 3 

Pouco probable 1-4 veces/ano 2 

Improbable < 1 vez/ano 1 

 

• Extensión: área de influencia do impacto en relación a área 
do proxecto ou da poboación afectada (segundo o efecto 
analizado). 

 

(EX) Extensión 

 
 

% de superficie/población afectada 

Impactos negativos 
(% sup. afectada en 

la sup. de acción 
del proyecto) 

Impactos positivos 
(% población 
afectada en el  

ambito del proyecto) 

Prolongada > 100 % o fuera de 
límites 9 9 

Total 91-100 % 7 7 
Extensa 51-90 % 5 5 
Media 26-50 % 3 3 
Parcial 5-25 % 2 2 
Puntual < 5 % 1 1 

 

• Intensidade: grao de afección, positiva ou negativa, que 
provoca a acción sobre o factor analizado. 

 

(IT) Intensidad 

 
% destrucción/afección al factor 

Impactos negativos 
(grado de 

destrucción-afección) 

Impactos positivos 
(grado de 
mejora) 

Máxima > 91% 12 12 
Muy Alta 76-90 % 8 8 
Alta 51-75 % 6 6 
Media 26-50 % 4 4 
Baja 5-25 % 2 2 
Muy Baja < 5% 1 1 



Documento ambiental para a Avaliación Ambiental Simplificada 

P á g i n a  42 | 90 

 

Para a valoración cuantitativa da importancia do impacto, 

aplícase a seguinte ecuación os valores asignados segundo as táboas 

anteriores: 

 
 

 
5.1.2.2 Caracterización do impacto 

 

A caracterización levarase a cabo en base a escala 

recomendada na Lei 21/2013 de avaliación ambiental, na que se 

inclúen as seguintes categorías: 

• Impacto ambiental compatible: Aquel cuxa recuperación é 
inmediata tras o cesamento da actividade e non precisa 
medidas preventivas ou correctoras. 

• Impacto ambiental moderado: Aquel cuxa recuperación non 
precisa medidas preventivas ou correctoras intensivas, e no que 
a consecución das condicións ambientais iniciais require certo 
tempo. 

• Impacto ambiental severo: Aquel en o que a recuperación das 
condicións do medio esixe medidas preventivas ou correctoras, 
e no que, aínda con esas medidas, aquela recuperación precisa 
un período de tempo dilatado. 

Impacto ambiental crítico: Aquel cuxa magnitude é superior ao 

limiar aceptable. Con el prodúcese unha perda permanente da calidade das 

condicións ambientais, sen posible recuperación, mesmo coa adopción de 

medidas protectoras ou correctoras 

 

Os criterios a aplicar nesta caracterización estarán baseados en 

dous dos indicadores vistos nas páxinas anteriores, a Reversibilidade (RV) 

e a Recuperabilidade (RC), segundo se pode ver na táboa seguinte: 

  

I = ± [E + A + D+ RV + RC + PR + EX + IT]1 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS EN BASE A RV E RC 
 

Caracterización Impacto 
Ambiental 

RV RC Descripción 

Compatible 1 - Serán compatibles aqueles impactos cuxa recuperación sexa 
inmediata tras o cesamento da actividade, sen necesidade de 
prácticas protectoras ou correctoras, polo que se sobreentende que 
deberán ser reversibles de forma inmediata, é dicir, RV=1 

Moderado 2,3,4 1,2,3 Serán moderados aqueles impactos que non precisen prácticas 
protectoras ou correctoras intensivas, cun prazo de recuperación que 
esixe certo tempo. 
Inclúense aquí impactos reversibles de curto e medio prazo ( RV = 
2, 3 e 4), así como os recuperables de forma inmediata, a curto e 
medio prazo ( RC = 1, 2 e 3). 

Severo 6 4 Serán severos aqueles impactos nos que a recuperación do medio 
esixe a aplicación de medidas protectoras ou correctoras, e nos que, 
aínda con esas medidas, a recuperación precisa un período de tempo 
dilatado. Os impactos severos son os irreversibles ( RV = 6) e os 
recuperables a longo prazo ( RC = 4). 

Crítico 6 10 Os impactos críticos serán aqueles cuxa magnitude é superior ao 
limiar aceptable. Implican unha perda permanente da calidade das 
condicións ambientais, sen posible recuperación aínda cando se 
adopten medidas protectoras ou correctoras. Serán, por tanto, 
impactos críticos aqueles irreversibles e irrecuperables ( RV = 6 e RC 
= 10), sobre os cales ademais se identifique unha magnitude superior 
ao limiar aceptable. A determinación da superación deste limiar 
desenvolverase a xuízo de experto, en función da natureza do 
impacto, a súa extensión e intensidade e sobre todo á importancia 
relativa do elemento afectado na súa contorna. *(No caso de que un 
impacto sexa irreversible e irrecuperable, pero non se considere que 
se supere o limiar aceptable, catalogarase como severo). 

Os resultados obtidos mostraranse de forma sintética, mediante unha táboa 
causa-efecto de valoración de impactos. 

 

5.1.3 PONDERACIÓN DE IMPACTOS 
 

Unha vez feita a caracterización do impacto, e feita a valoración cuantitativa 

das afeccións estudadas, procedese a determinar a importancia de cada un deles en 

canto o súa maior ou menor contribución o valor ambiental da zona. 

Para elo, procedese o reparto de 100 unidades de importancia (UI) entre os 

factores implicados, que neste caso serán aqueles que resultasen significativos e 

negativos. Este reparto deberá ser proporcional o peso ambiental de cada factor, e 

farase empregando como método o denominado “criterio de expertos”. 

Unha vez feita esta asignación, obteranse as ponderacións tanto por factor 

analizado como por acción causante de impacto, multiplicando as UI por os diferentes 
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valores cuantitativos de impacto, obtidos na fase anterior. 

Desta forma, os valores ponderados resultarán comparables uns cos 

outros, identificándose os valores máis elevados cos de maior afección, 

podendo así xerarquizar os impactos e accións do proxecto máis prexudiciais 

para o medio. 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

5.2.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

Nas páxinas seguintes amósase a matriz de identificación de 

impactos, a cal resume a análise feita nos apartados posteriores, e que 

se indicaba 

Esta constará dunha descrición xustificativa, da asignación dun 

signo que defina o sentido do impacto, e da caracterización global do 

impacto en base a súa importancia. 

O código de cores empregado será: 

• Laranxa: SIGNIFICATICO / NEGATIVO (-) 

• Amarelo: SIGNIFICATICO / POSITIVO (+) 

• Gris oscuro: NON SIGNIFICATICO / NEGATIVO (-) 

• Gris claro: NON SIGNIFICATICO / POSITIVO (+) 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 

 
 

FACTORES AMBIENTAIS E 
SOCIOECONÓMICOS 

 
 
 
FASE 

 
 
 

IMPACTOS 

ASPECTO ANALIZADO / ACCIÓN DO PROXECTO 
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POBOACIÓN 

EXEC INCREMENTO NA DEMANDA DE MAN DE OBRA NON SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

        

MOLESTIAS POR TRASFEGA E RUÍDO DA MAQUINARIA  NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

       

EXPLOT BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A PLANTACIÓN   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

 
FLORA 

EXEC ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE    SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

EXPLOT BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A PLANTACIÓN   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE     SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

 
 

FAUNA 

EXEC DESPRAZAMENTO E INTERFERENCIA NO COMPORTAMENTO DA FAUNA  SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

       

CAMBIOS NO BIOTOPO    SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

     

EXPLOT MELLORA NO HÁBITAT PARA ACOLLIDA DE ESPECIES   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

BARREIRA FÍSICA     NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

 
 

BIODIVERSIDADE 

EXEC ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE    NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

     

DESPRAZAMENTO E INTERFERENCIA NO COMPORTAMENTO DA FAUNA  NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

       

EXPLOT MASA MIXTA. AUMENTO DIVERSIDADE VEXETAL   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

BARREIRA FÍSICA     NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

 
 
 
 
 

SOLO 

EXEC INCREMENTO EROSIÓN   SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

     

REMOCIÓN DO SOLO E INVERSIÓN DE HORIZONTES      NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

   

APORTE DE NUTRIENTES       NON 
SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

  

INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN     SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

CONTAMINACIÓN DO CHAN        NON 
SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

 

EXPLOT MELLORA CARACTERÍSTICAS DO SOLO (ESTRUCTURA, EROSION,…)   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

PÉRDIDA DE NUTRINTES         SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN     SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

AIRE 
EXEC EMISIÓN DE GASES E RUIDO  SIGNIFICATIVO 

Negativo (-) 
SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

EXPLOT MELLORAS NA ATMÓSFERA E REDUCCIÓN DE RUIDOS  SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

 
AUGA 

 ARRASTRE MATERIAIS, ALTERACIÓN ESCORRENTÍA, TURBIDEZ    NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

NON SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

   

EXPLOT MELLORA RÉXIME HÍDRICO AINDA QUE CON REDUCCIÓN DO RECURSO   NON SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

REDUCCIÓN RISCO ARRASTRES POR INCENDIOS     NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

FACTORES CLIMÁTICOS EXEC TEMPERATURAS MÁIS EXTREMAS, DIMINUCIÓN HUMIDADE, EXPOSICIÓN A 
VENTOS,... 

   NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

NON SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

EXPLOT SUAVIZADO DE TEMPERATURAS, AUMENTO HUMIDADE, PROTECCIÓN VENTOS   NON SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

CAMBIO CLIMÁTICO 
EXEC EMISIÓNS CO2  NON SIGNIFICATIVO 

Negativo (-) 
       

EXPLOT XERACIÓN OSÍXENO   NON SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

 
 

PAISAXE 

EXEC IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO    SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

 SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

   

EXPLOT IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO     SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

    

MELLORA DA PAISAXE (ECOSISTEMAS, CORES,…)   SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

      

IMPACTO POR CORMATISMOS E DIFERENCIAS XEOMÉTRICAS CO ENTORNO   SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

      

PATRIMONIO EXEC/EXPLOT DESTRUCCIÓN OU DANO DE BENS MATERIAIS  SIGNIFICATIVO 
Negativo (-) 

       

IMPACTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
EXEC DETERIORO PISTAS ACCESO EXISTENTES  NON SIGNIFICATIVO 

Negativo (-) 
       

EXPLOT MELLORA REDE INFRAESTRUCTURAS     SIGNIFICATIVO 
Positivo (+) 

    

 

Páxina | 34
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5.2.2 IMPACTO SOBRE A POBOACIÓN E A SAÚDE HUMANA 
 

5.2.2.1 Fase de execución 
 

O proxecto poderá supoñer un incremento na demanda de man de 

obra local durante a execución das obras, o cal mellora a contorna 

socioeconómica. Isto implica un impacto POSITIVO, pero que 

consideraremos como NON SIGNIFICATIVO, pola súa escasa magnitude. 

Tamén cabe esperar molestias debidas á trasfega e ó ruído da 
maquinaria maior, podendo alterar a tranquilidade das poboacións cercanas 

ou alterar o tráfico normal da zona. Este impacto de signo NEGATIVO 
poderase considerar tamén como NON SIGNIFICATIVO, dado o grao de 

illamento da zona de traballo con respecto os núcleos de poboación cercanos. 

 
 

5.2.2.2  Fase de explotación 
 

Espérase que a creación de masas arboradas xere unha serie de 
beneficios medioambientais, tales como mellora na calidade da estrutura do 

chan, control da escorrentía e redución da erosión do solo, redución do risco 

de incendios por posta en valor do monte, incremento do valor recreativo, 

mellora de infraestruturas de acceso.... Isto repercutirá positivamente na 

poboación da contorna, e en certa medida na saúde desta, considerando este 

impacto como de signo POSITIVO e SIGNIFICATIVO. 

 
 

5.2.2.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que se 

prevé o mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a 

replantación unha vez realizada a corta final, unha vez chegado o fin da 

quenda. Chegada unha situación de abandono, a zona volvería a unha 

situación ambiental similar a inicial nun período de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 
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5.2.3 IMPACTO SOBRE A FLORA 
 
 

No que á vexetación se refire, a valoración dos impactos depende 

fundamentalmente das situacións previa e posterior á plantación, atendendo a 

criterios como diversidade, complexidade, rareza, grao de degradación e posible 

presenza de especies protexidas. 

En canto a este último criterio, cabe destacar que parte da área de traballo 

atópase dentro do territorio da Rede Natura 2000, como se viu nos apartados de 

descrición do medio na primeira parte do documento, o que implica a presencia 

dunha serie de hábitats e especies de flora e fauna que será preciso conservar. 

Os traballos propostos non deberán alterar nin afectar en ningún caso 

especies de flora ou fauna ameazadas do Anexo II da Directiva Hábitat. 

 
5.2.3.1 Fase de execución 

 

Na fase de execución producirase a eliminación da vexetación preexistente, 

ben por roza directa ou por decapado (creación ou mellora de infraestruturas 

accesorias a repoboación), reducíndose esta afección unicamente as zonas 

delimitadas no proxecto. 

Ademais, preservaranse aqueles pes illados de frondosas autóctonas 

procedentes de rexeneración natural, podendo considerar en solos moi degradados a 

posibilidade de respectar as agrupacións de exemplares de xesta (Cytisus), xa que 

como leguminosas que son, melloran a permeabilidade do solo por posuír raíces 

profundas e teñen propiedades mobilizadoras de nutrintes, fixadoras de nitróxeno 

atmosférico no solo. 

Así, durante a fase de execución produciranse dous impactos principais sobre 

a flora: 

O primeiro debido a roza da vexetación preexistente, que permitirá a 

instauración da nova masa, e que suporá un impacto NEGATIVO e SIGNIFICATIVO. 

 

 

E segundo debido a creación ou mellora de infraestruturas, como cortalumes 

ou pistas, que se executarán mediante decapados superficiais do chan. Este impacto, 
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aínda que facilmente reversible en caso de ser preciso, resultará a priori máis 

grave que o anterior, debido a necesidade de manter estas zonas ocupadas por 

infraestruturas libres de vexetación mentres dure a explotación do proxecto. Por 

outra banda, se temos en conta a súa extensión con respecto a superficie do 

proxecto, esta resultará inferior o 5%, reducíndose a súa gravidade. De novo 

trátase dun impacto definido como NEGATIVO e SIGNIFICATIVO na súa 

identificación previa. 

 
 

5.2.3.2  Fase de explotación 
 

As especies empregadas na repoboación serán decisivas á hora de 

valorar o impacto estimado que sostén o lugar. A especie escollidas no presente 

proxecto resultan axeitadas para a zona. 

O impacto da introdución desta especie no lugar é positivo, dado que 

mellora a calidade da contorna e pode supor un avance na sucesión cara ao 

clímax respecto da formación vexetal inicial, formada fundamentalmente por 

especies de matogueira. 

 

Ademais, a vexetación preexistente non cumpre ningunha función de 

produción de beneficios directos nin indirectos (control da erosión, evolución 

edáfica, paisaxe, produtos comerciais...), polo que a súa substitución por a 

masa forestal escollida será un cambio en positivo. Por outra banda, a masa 

forestal introducida tamén ten un efecto positivo sobre o risco de incendios 

respecto da masa preexistente, xa que a eliminación da matogueira 

preexistente e os coidados culturais que se practicarán sobre a masa 

implantada, reducen o risco de incendios. 

 

Ademais, a creación de infraestruturas (devasas e pistas) contribúe 

notablemente a esta redución do risco de incendio respecto da masa 

preexistente. Por riba, isto repercute nunha mellora dos accesos en caso de 

extinción. 

Por todo o anterior, valórase inicialmente o impacto sobre a flora da 

presente plantación na súa fase de explotación, como POSITIVO e 
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SIGNIFICATIVO. 

 

5.2.3.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación 

de abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período 

de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 

5.2.4 IMPACTO SOBRE A FAUNA 
 

Na análise da fauna, aténdense especialmente ás especies protexidas e 

tamén ás especies cinexéticas, como se viu nos apartados descritivos do medio. 

Os factores máis influentes sobre as especies de fauna existentes no entorno 

de traballo son o hábitat (acubillo...), a alimentación, a posibilidade de reprodución e 

a mobilidade polo territorio. 

Os traballos propostos non deberán alterar nin afectar en ningún caso 

especies de fauna ameazadas do Anexo II da Directiva Hábitat, deténdose os 

traballos de forma inmediata en caso de detectar alteracións neste senso. 

 
5.2.4.1 Fase de execución 

 

En fase de execución, os traballos levados a cabo no monte producirán tanto 

impactos directos, a causa dos ruídos da maquinaria maior, a eliminación de 

vexetación, etc , que poderán interferir coa alimentación, reprodución ou migración 

das especies que nese momento alí se atopen, como o impactos indirectos por 

cambios no hábitat da fauna. 

 

Os ruídos da maquinaria empregada durante os traballos mecanizados de 

desbroce, aburatado, etc., poden provocar o desprazamento temporal dos animais, 
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modificar algunhas pautas de comportamento e/ou producir alteración do ciclo 

reprodutivo. 

Os traballos, especialmente aqueles con maquinaria relativamente 

pesada, adoitan producir unha compactación do terreo que inflúe 

negativamente nas poboacións de insectos subterráneos, así como de 

micromamíferos. 

Así mesmo, a eliminación de vexetación previa á plantación supón un 

impacto directo sobre as poboacións de insectos e de aves do lugar, sobre as 

súas funcións de acubillo e alimento. Indirectamente, as comunidades de 

mamíferos predadoras de insectos e aves poden verse afectadas polos 

citados impactos, e tamén outros mamíferos cuxo alimento e refuxio 

dependan da vexetación preexistente no lugar. 

Así, o impacto dos traballos de execución da plantación sobre a fauna 

identifícanse como un impacto NEGATIVO e SIGNIFICATIVO. 

 
5.2.4.2 Fase de explotación 

 

En fase de explotación, podería suporse que a substitución da masa 

preexistente pola nova masa procedente de repoboación forestal poida 

supoñer alteracións sobre a alimentación, reprodución, migración ou cambios 

no hábitat ou na composición de determinadas especies de fauna. Este efecto 

debe ser atendido especialmente no caso de que existan especies protexidas 

que poidan verse afectadas. 

Sen embargo, en termos xerais espérase que o correcto 

desenvolvemento da masa arborada introducida dea lugar co tempo a unha 

mellora para a fauna presente na zona. 

Aínda que se poida afectar negativamente ás especies relacionadas 

coas especies preexistentes na zona, considérase que se poden atopar 

hábitats similares en áreas próximas á da plantación, polo que a magnitude 

deste impacto se considera pouco relevante. Ademais, espéranse efectos 

positivos sobre certas aves e insectos, por introdución de especies vexetais 

distintas das inicialmente existentes. 

Como conclusión, valórase o impacto sobre a fauna da presente 
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plantación durante a fase de explotación como POSITIVO e SIGNIFICATIVO. 

 

Outro posible impacto indirecto sería a creación de infraestruturas, no sentido 

de que poidan supoñer unha nova barreira física para a comunicación entre as 

poboacións de animais, se ben non se considera que as dimensións do deseño das 

mesmas vaia causar en ningún caso un impacto poida poñer en perigo o correcto 

desenvolvemento de ningunha das poboacións das especies presentes na zona. Este 

impacto considerase como NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO. 

 

A este respecto, faise notar que a presenza destas infraestruturas tamén 

suporá unha redución do risco e propagación de incendios e a mellora na resposta 

fronte ós mesmos, impacto positivo que non consideraremos nesta análise. 

 

5.2.4.3  Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación de 

abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período de 

tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 

5.2.5 IMPACTO SOBRE A BIODIVERSIDADE 
 

Para valorar a importancia dos impactos que poda sufrir unha zona dende o 

punto de vista da biodiversidade é preciso ter en conta a escala espacial de análise, 

sendo este un elemento que influirá de forma determinante na estimación da maior 

ou menor diversidade de especies. 
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Outro punto a ter en conta na estimación da biodiversidade será a 

ponderación aplicada a presencia de novas especies fronte o número de 

individuos totais de especies xa existentes, no senso de que a redución no 

número de individuos dunha especie existente a favor da aparición de 

especies novas (sempre ecoloxicamente adaptadas) pode considerarse en 

certo grao positiva. 

 
 

5.2.5.1 Fase de execución 
 

Os factores que poden ter un efecto sobre o medio son o método de 

repoboación, e as operacións silvícolas programadas, á parte da especie 

escollida. 

A eliminación da vexetación existente na zona para a implantación da 

nova masa será unha das accións máis directas que producirán impacto sobre 

a diversidade. Neste senso, a zona non se considera excesivamente valiosa 

en termos de biodiversidade, posto que a masa preexistente sobre a que se 

realizará a plantación non presenta un alto grao de evolución na sucesión 

climácica, senón que se trata dunha masa primitiva, de matogueira, 

principalmente, e con especies de fauna abondosas na zona. 

Canto máis evolucionada e diversificada espacial e temporalmente 

sexa a masa preexistente, e maior sexa a súa estabilidade e número de 

estratos, segundo as condicións da zona, máis negativamente se valoraría 

una afección sobre a mesma. 

Por outra banda, no que se refire á fauna, tal e como se apreciaba no 

anterior apartado podemos concluír que os traballos producirán efectos 

negativos durante a fase de execución, pero moi temporais e reversibles. 

Dado que as especies presentes na zona na que se proxectan os 

traballos son abundantes no entorno, e tendo en conta a escala espacial a 

que habitualmente se mide a biodiversidade, podemos considerar que a 

afección sobre este factor, aínda que de signo NEGATIVO, se identifica 

inicialmente como NON SIGNIFICATIVA. 
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5.2.5.2 Fase de explotación 
 

Na fase de explotación, a nova masa implantada poderá supor un aumento da 

biodiversidade, tratándose dunha plantación mixta na que se combinan especies de 

coníferas e de frondosas autóctonas. 

Esta nova formación arbórea fomentará, unha vez establecida a masa, e 

cando non sexa necesario acometer as labores de mantemento sobre a matogueira 

para favorecer o crecemento dos pés introducidos, unha maior diversidade nas 

especies subarbustivas que se establezan. 

En canto á diversidade faunística, aínda que algunhas especies poidan 

desaparecer da zona na que se estableza a plantación, a creación dunha masa 

arborada mixta fomentara a presencia dunha maior variedade de especies animais, 

especialmente de insectos e aves. 

Por todo o anterior, consideraremos que a afección sobre a biodiversidade 

causada pola implantación dunha nova masa forestal será de signo POSITIVO, 

identificándose inicialmente como SIGNIFICATIVA. 

Por outra banda, a creación de infraestruturas agárdase que poida supoñer 

unha nova barreira física para a comunicación entre as poboacións de flora e fauna, 

se ben non se considera que as dimensións do deseño das mesmas non causará en 

ningún caso un impacto poida poñer en perigo o correcto desenvolvemento de 

ningunha das poboacións das especies presentes na zona. 

Neste caso, este impacto considerase como NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO. 

 
 

5.2.5.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación de 

abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período de 

tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 

5.2.6 IMPACTO SOBRE O SOLO 
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5.2.6.1 Fase de execución 
 

En fase de execución, os posibles impactos sobre o solo virán 

causados pola eliminación da vexetación preexistente, polo tipo de 

preparación do terreo e pola creación de infraestruturas de acompañamento 

(pistas, cortalumes,...). 

 

En canto a eliminación da vexetación preexistente, os métodos que se 

empregarían, de maior a maior impacto sobre o chan, serían: decapaxe (que 

elimina a parte aérea e as raíces, arrastrando tamén a parte máis superficial 

do solo, co cal afecta moito máis ao solo, aumentando a compactación, menor 

infiltración), emprego de produtos químicos, eliminación mecánica das partes 

aérea e subterránea, queima controlada, roza mecánica e, finalmente, a 

eliminación manual da parte aérea. 

 

No caso que nos ocupa, o método empregado será a eliminación 

mecanizada mediante roza, sendo un dos menos agresivos. Este método terá 

un efecto indirecto sobre a exposición do solo á erosión, incrementándoa, o 

cal pode aumentar a erosión. 

A duración deste impacto será temporal, ata que a vexetación medre 

de novo, Considerase este impacto como de signo NEGATIVO e 

SIGNIFICATIVO. 

 

En canto a preparación do terreo, o impacto virá moi determinado pola 

técnica empregada, sendo maior canto máis intensa sexa a remoción do solo: 

máxima en aterrazados e mínima no caso de aburatado manual. No caso que 

nos ocupa a preparación do solo realizarase mediante aburatado mecanizado 

con buldózer, método que non implica inversión de horizontes e cunha 

afección de tipo puntual, no punto no que se introducirá a planta. 

 

Este impacto considerarémolo como NEGATIVO e NON 
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SIGNIFICATIVO, dada a súa baixa afección e de tipo localizado. 

 

En principio non está programada a retirada dos restos vexetais, polo que 

parte da materia orgánica contida nos restos vexetais incorporarase ó solo sobre o 

que se deixan. En caso de que os residuos teñan un tamaño demasiado voluminoso, 

procurarase o seu triturado. O impacto destes restos será POSITIVO sobre o solo, 

aportando nutrintes o mesmo. Dada a súa temporalidade e baixa afección, 

considerarémolo como NON SIGNIFICATIVO. 

 

En canto á creación e de infraestruturas, como pistas e devasas, considérase 

que exercerán un impacto maior sobre o solo sobre o que se sitúan. A creación de pistas 

e devasas supón unha redución da superficie útil como solo forestal. Trátase dun 

impacto directo sobre o solo, no lugar no que se sitúan, xa que elimina toda presenza 

vexetal sobre el, co fin de evitar os riscos de propagación de incendios, pero que dá 

lugar a unha desprotección do mesmo contra a erosión. O impacto sobre o solo nestas 

áreas considerarase NEGATIVO e SIGNIFICATIVO. 

 
De xeito máis improbable, o emprego de maquinaria durante os traballos 

podería implicar algún derrame sobre o solo debido a fugas ou a labores de 

mantemento da propia maquina, como cambios de combustible ou lubricantes, etc., o 

que leva a un impacto químico sobre o mesmo, cuxa gravidade dependerá da 

substancia, da cantidade e da capacidade de absorción do impacto do propio medio. 

Este impacto será NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO. 

 

5.2.6.2  Fase de explotación 
 

En fase de explotación espérase un impacto positivo, produto do 

desenvolvemento da masa forestal e da aparición dunha nova vexetación arbustiva. 

 

Isto xustifícase debido a que o desenvolvemento do sistema radicular da 

masa implantada favorecerá a evolución do solo, xa que contribúe a acelerar a 

alteración da rocha e a profundidade do solo, mellora a estrutura dos horizontes 

profundos incrementando a capacidade de retención de auga e a permeabilidade do 

solo. Tamén favorece o remonte de sustancias nutritivas lavadas no solo cara 



Documento ambiental para a Avaliación Ambiental Simplificada 

P á g i n a  56 | 90 

horizontes superiores. 

Ademais, a propia creación dunha masa vexetal incide sobre a 

exposición do solo á erosión, reducíndoa. 

O desenvolvemento dunha nova masa forestal e arbustiva suporán un 

impacto POSITIVO e SIGNIFICATIVO. 

Por outra banda, poderemos considerar os impactos debidos as cortas 

intermedias e finais que se produzan na nova masa. O desenvolvemento da 

masa forestal producirá a absorción por parte desta dos compoñentes 

nutritivos presentes no mesmo. É por iso que os traballos con maiores 

impactos sobre o solo serán as citadas cortas intermedias e cortas finais, xa 

que extraen boa parte dese nutrientes. Este impacto sobre o solo 

considerarase NEGATIVO e SIGNIFICATIVO. 

A presenza de infraestruturas (pistas e devasas) seguirá mantendo un 

impacto similar o producido na fase de execución, sendo ademais obxecto de 

repasos de forma periódica. tal e como se recolle no apartado Será de signo 

NEGATIVO e de carácter SIGNIFICATIVO. 

 

5.2.6.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan 

é o mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación 

unha vez realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 
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5.2.7 IMPACTO SOBRE O AIRE 
 

5.2.7.1  Fase de execución 
 

Durante o proceso de execución da plantación forestal, especialmente durante 

os traballos mecanizados, espérase que poida ter lugar unha diminución da calidade 

do aire pola emisión de gases contaminantes procedentes da combustión dos motores 

e a xeración de po. 

Do mesmo xeito espérase que poida ter lugar un incremento dos niveles de 

ruído, o cal implica unha diminución da calidade acústica. 

Estes impactos son considerados como NEGATIVOS y SIGNIFICATIVOS. 
 

5.2.7.2 Fase de explotación 
 

Durante a fase de desenvolvemento e explotación da masa forestal de 

execución da plantación forestal, a calidade do aire do lugar verase previsiblemente 

favorecida, debido á xeración de osíxeno por parte das árbores implantadas e á 

fixación ó mesmo tempo de dióxido de carbono. Ademais, as árbores son captadoras 

de partículas en suspensión no aire, o cal mellora a calidade da atmosfera do lugar. 

Durante a fase de explotación, non se esperan impactos negativos a causa 

do ruído, senón máis ben ó contrario, xa que as masas vexetais compórtanse como 

barreiras acústicas en caso de ruídos circundantes. 

Como conclusión, o impacto da repoboación sobre a calidade do aire 

considérase POSITIVO e SIGNIFICATIVO. 

Previsiblemente haberá impactos similares os producidos na fase de 

execución durante as labores de mantemento, considerándose NEGATIVOS e NON 
SIGNIFICATIVOS. 

5.2.7.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación de 

abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período de 

tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase.  
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5.2.8 IMPACTO SOBRE A AUGA 
 

5.2.8.1  Fase de execución 
 

En caso de presenza de cursos de auga nas proximidades da área de 

repoboación, as labores de execución da plantación poden provocar impactos 

sobre a calidade das augas. Os traballos con maior impacto esperado son os 

de creación de infraestruturas (pistas e devasas), eliminación de vexetación 

preexistente e preparación de terreo, xa que poden xerar residuos (restos 

vexetais, terra, po...) que poden ir parar á auga. 

Ademais, estes mesmos traballos poden producir alteracións no propio 

solo, que poderían desembocar en efectos indirectos como aumento da 

escorrentía, turbidez na auga, etc. 

A maiores, a roza a feito tamén elimina a capacidade protectora do solo 

que exerce o mato, se ben se espera que as melloras sobre o solo debido ao 

desenvolvemento da masa introducida compense o impacto. 

 

Por outra parte, podería ocorrer que o emprego de maquinaria puidese 

inducir a unha alteración do fluxo natural da auga, por variar o trazado natural 

dos cursos de auga. 

En conclusión, e dado que na zona de actuación non existen cursos 

fluviais importantes, podendo existir algún curso temporal de escasa entidade, 

consideramos estes impactos sobre a auga como NEGATIVOS e NON 
SIGNIFICATIVOS. 

Pola banda contraria, a preparación do solo, mediante aburatado 

puntual, non produce inversión de horizontes do solo nin modifica a fisiografía, 

polo que o impacto se pode considerar positivo neste caso, xa que en maior 

ou menor grao se incrementa a infiltración, reduce a escorrentía e por tanto a 

erosión hídrica. 

Consideramos este último coma un impacto POSITIVO, aínda que 

NON SIGNIFICATIVO dende o punto de vista do estudo de impactos sobre a 

auga na zona. 
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5.2.8.2 Fase de explotación 
 

Do mesmo xeito que ocorre coa calidade do aire, durante a fase de 

desenvolvemento e explotación da masa forestal de execución da plantación forestal, 

a calidade da auga das inmediacións da plantación verase previsiblemente 

favorecida. A repoboación forestal tende a diminuír a presenza de sólidos en 

suspensión da auga, así como a eutrofización da mesma. 

O desenvolvemento da masa artificial tende a diminuír a escorrentía, 

anulando así a erosión hídrica. Desta maneira tamén contribúe favorablemente ao 

control natural das inundacións, reducindo a súa frecuencia, virulencia e gravidade. 

 

Ó mesmo tempo, aumenta a transpiración, interceptación e infiltración de 

auga dentro da propia masa forestal, se ben a evaporación diminúe compensando o 

aumento de transpiración. De feito, as masas arbóreas transpiran máis que as 

formacións arbustivas. Se a isto se engaden as perdas por interceptación, o 

incremento da capacidade de retención da auga do solo, e a diminución da 

escorrentía que favorece a vexetación introducida e os seus residuos orgánicos, pode 

orixinar unha diminución de caudal nos cursos de auga próximos á zona. 

 

En conclusión, mellórase o réxime hídrico do solo, pero diminúe o recurso 

hídrico. Este efecto negativo compénsase co leito regulador do solo forestal no 

conxunto da conca, acumulando auga que cederá lentamente. 

En caso de encoros próximos cuxa conca ten altas pendentes e escasa 

vexetación, a erosión provoca que a achega de materiais os colmaten rapidamente 

e diminúa a vida útil dos mesmos. Por iso, as repoboacións forestais terán un impacto 

positivo neste aspecto, conxuntamente coa realización de diques (corrección 

hidrológico-forestal). Doutra banda, a auga que chega a eses encoros ou ríos, ao 

diminuír os sedimentos transportados, ten unha maior calidade. 

Como conclusión, o impacto da repoboación sobre a calidade da auga 

considérase POSITIVO, aínda que dada a ausencia de cursos de auga de 

importancia na zona, imos consideralo como NON SIGNIFICATIVO. 
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A presenza de infraestruturas reduce o risco de incendios e a súa 

gravidade en caso de producirse, o cal é unha protección preventiva da 

calidade das augas, xa que os incendios teñen consecuencias negativas sobre 

a calidade das augas, debido ao arrastre de cinzas procedentes da 

combustión da eliminación da vexetación e a desprotección do solo debido a 

esa mesma destrución da vexetación. Consideraríase tamén un impacto 

POSITIVO, aínda que neste caso non se considerará como NON 
SIGNIFICATIVO a priori. 

 

5.2.8.3  Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan 

é o mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación 

unha vez realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada 

unha situación de abandono, a zona volvería a unha situación ambiental 

similar a inicial nun período de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 

5.2.9 IMPACTO SOBRE OS FACTORES CLIMÁTICOS 
 

Neste apartado analizaremos como factores climáticos a temperatura, 

a humidade, as precipitacións, as orientacións e os ventos dominantes, 

sempre a un nivel localizado na área de plantación e os seus terreos 

contiguos. 

Non se esperan impactos sobre o clima a maior escala, salvo a 

contribución ao cambio climático global en canto a fixación de dióxido 5.2.10. 

IMPACTO SOBRE O CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

 
 

5.2.9.1 Fase de execución 
 

En fase de execución terá especial incidencia a eliminación de 
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vexetación preexistente e a creación de infraestruturas (pistas e devasas), esperando 

que o impacto destes traballos sobre os factores climáticos sexan previsiblemente 

negativos. 

Espérase que as temperaturas poidan verse levemente elevadas debido á 

eliminación da vexetación, que provoca un aumento da incidencia do sol directo sobre 

o solo, aumentando a temperatura local. Do mesmo xeito, as condicións de baixas 

temperaturas tamén se ven acusadas debido á falta de vexetación. 

Polo mesmo motivo, a humidade verase reducida a causa da eliminación da 

vexetación, debido á propia eliminación e tamén á perda de capacidade de retención 

de auga. 

Non se espera influencia sobre o réxime de precipitacións, unicamente sobre 

o efecto das mesmas sobre outros factores non climáticos (por exemplo, sobre o 

solo). 

En canto ás orientacións, a plantación non afectará ás devanditas, aínda que 

si cabe esperar cambios na exposición do terreo á insolación, dada a nudez do terreo 

trala eliminación da vexetación preexistente, especialmente nas superficies de pista 

ou devasa. 

O mesmo ocorre coa exposición aos ventos dominantes. A eliminación da 

vexetación preexistente pode aumentar a exposición do lugar aos ventos, se ben o 

desenvolvemento da masa implantada mellorará as condicións de protección fronte 

aos ventos dominantes. 

Esta exposición pode repercutir indirectamente sobre a erosión do solo, 

incrementándoa, tal e como se recollía en apartados precedentes. 

De todo o anterior conclúese os impactos dos traballos de execución sobre os 

factores climáticos se valoran como NEGATIVOS, pero con carácter NON 
SIGNIFICATIVO. 
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5.2.9.2  Fase de explotación 
 

Durante a fase de explotación, o desenvolvemento da masa arborada 

reducirá a incidencia directa do solo sobre o terreo, reducindo así a 

temperatura alcanzada no mesmo debido á insolación. Ó mesmo tempo, en 

caso de temperaturas baixas, a masa arborada contén levemente as 

oscilacións térmicas, suavizando as temperaturas extremas. 

Polo mesmo motivo, as condicións de humidade veranse 

incrementadas a causa do desenvolvemento da masa arborada, sobre todo da 

copa, debido á súa capacidade de retención de auga e da propia humidade. 

 

En canto ás orientacións, a plantación non afectará ás mesmas, se ben 

se espera que o desenvolvemento da masa arborada suavice os efectos da 

exposición do terreo á insolación. 

O mesmo ocorre coa exposición aos ventos dominantes. O 

desenvolvemento da masa arborada pode controlar a exposición do lugar aos 

ventos, mellorando as condicións de protección fronte aos ventos dominantes. 

 

Esta exposición pode repercutir indirectamente sobre a erosión do 

solo, reducíndoa, tal e como se recolle no apartado correspondente. 

De todo o anterior conclúese os impactos dos traballos de execución 

sobre os factores climáticos se valoran como POSITIVO, pero con carácter 

NON SIGNIFICATIVO. 

 

5.2.9.3  Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan 

é o mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación 

unha vez realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada 

unha situación de abandono, a zona volvería a unha situación ambiental 

similar a inicial nun período de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 
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5.2.10 IMPACTO SOBRE O CAMBIO CLIMÁTICO 
 

5.2.10.1  Fase de execución 
 

Tal como se comentou no apartado 6.2.7. IMPACTO SOBRE O AIRE, durante 

o proceso de execución da plantación forestal, especialmente durante os traballos 

mecanizados, espérase que aumenten as emisións de dióxido de carbono e outros 

gases de efecto invernadoiro. 

En calquera caso, o impacto considérase NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO 
 

5.2.10.2  Fase de explotación 
 

Durante a fase de desenvolvemento e explotación da masa forestal de 

execución da plantación forestal, espérase que aumente á xeración de osíxeno por 

parte das árbores implantadas e á fixación ó mesmo tempo de dióxido de carbono. 

Como conclusión, o impacto considérase POSITIVO e NON SIGNIFICATIVO. 
 

5.2.10.3  Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación de 

abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período de 

tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

5.2.11 IMPACTO SOBRE A PAISAXE 
 
Os factores principais a analizar en canto ao impacto sobre a paisaxe, son 

os seguintes: 

• Os impactos directos, derivados do desenvolvemento sobre vistas da 
paisaxe, como son a intrusión ou a obstrución. 

• A reacción dos observadores que poden ser afectados. 

• Impacto sobre a calidade visual, a cal pode variar desde a 
degradación ata unha mellora da visión. 

A valoración do impacto sobre a paisaxe acostuma a ser difícil e subxectiva, 

e evoluciona substancialmente ó longo lo ciclo completo do proxecto.  
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5.2.11.1  Fase de execución 
 

Atendendo a estes factores, agárdase que, durante o proceso de 

execución da plantación forestal, o impacto visual dos traballos na zona sexa 

negativo, debido á presenza de maquinaria e aos efectos dos traballos, 

especialmente aos de creación de infraestruturas (pistas e devasas), 

eliminación da vexetación preexistente e de preparación do terreo, que poden 

afectar negativamente á naturalidade da paisaxe e reducir o valor paisaxístico 

do lugar. 

Os traballos poden dar lugar a unha paisaxe inicialmente núa 

comparada coa situación previa aos traballos, comezando polo propio solo. 

De tódolos xeitos, a técnica de eliminación da vexetación preexistente 

mediante desbroce a feito e a preparación dos buratos de maneira puntual 

teñen un impacto relativamente baixo, comparado con outros métodos como 

o desbroce por faixas ou a queima, e o socalcamento con subsolado, 

acaballonados ou desfondes... 

En calquera caso, o impacto considérase NEGATIVO e 

SIGNIFICATIVO 

Outro impacto a ter en conta é a creación de infraestruturas (pistas e 

devasas), a cal introduce na paisaxe estruturas artificiais. De novo o impacto 

considérase NEGATIVO e SIGNIFICATIVO. 

 
5.2.11.2  Fase de explotación 

 

Durante a fase de desenvolvemento e explotación da masa forestal de 

execución da plantación forestal, espérase que o proxecto mellore a paisaxe 

do lugar, xa que aumenta a diversidade de ecosistemas, cores, formas e usos 

do territorio. 

A implantación da masas forestal mellora a calidade ecolóxica e 

paisaxística, así como o valor recreativo do lugar. No caso de especies xa 

existentes na contorna, a integración é máxima, e se son especies diferentes, 

increméntase a diversidade paisaxística. 

 



Documento ambiental para a Avaliación Ambiental Simplificada 

P á g i n a  65 | 90 

Ademais, as masas arboradas poderían funcionar como barreiras visuais 

entre as poboacións e outros focos de impacto visual (como podería ser o caso dunha 

canteira, por exemplo). 

 

Estes impactos identifícanse coma POSITIVOS e SIGNIFICATIVOS. 

Por outra banda, o desenvolvemento da masa anulará os efectos visuais 

negativos da fase anterior, se ben pode producir novos impactos como os seguintes: 

 

 Efecto visual artificial en masas debido á distribución xeométrica dos pés 

plantados. A diversidade xenética e de calidades edáficas producirá 

diferentes crecementos co paso do tempo que atenuarán perfectamente este 

efecto. 

 Efecto visual debido a bordes poligonais dos rodais de actuación, cando así 

se deseñan. 

 Efecto visual debido á descontinuidade vertical entre a masa implantada e as 

formacións contiguas. 

 Efecto visual debido á presenza de infraestruturas (pistas e devasas) Este 

impacto considérase como POSITIVO e SIGNIFICATIVO. 

 
5.2.11.3  Fase de abandono 

 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación 

de abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período 

de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 

 

5.2.12 IMPACTO SOBRE OS BENS MATERIAIS, INCLUÍDO O 
PATRIMONIO CULTURAL 
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5.2.12.1  Fase de execución 
 

Para o proxecto que nos ocupa, realízase un inventario documental 

dos bens materiais, incluído o patrimonio cultural, que se atopa dentro ou nas 

inmediacións da área de traballo. 

 

Para os elementos patrimoniais catalogados, estudouse a zona ata un 

alcance de 200 m ó redor do perímetro da área de traballo, xa que en caso 

de atoparse algún resto arqueolóxico protexido como dolmes, castros ou 

cidades, sería necesario respectar un área deste mesmo radio ó redor de dito 

elemento. 

Na superficie de actuación non existen obxectos ou restos materiais 

que formen parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, que 

regula o Decreto 232/2008, do 2 de outubro, tal como se indica no proxecto. 

Así mesmo, non se espera que os traballos afecten de ningunha 

maneira ao patrimonio cultural inmaterial da zona. O concepto de patrimonio 

cultural designa á herdanza de tipo cultural que corresponde a unha 

comunidade dada e que como tal é protexida e comunicada tanto ás xeracións 

presentes como ás que virán. O Camiño de Santiago enmárcase dentro deste 

concepto de Patrimonio. Non se espera que os traballos afecten de ningunha 

maneira ao Camiño de Santiago nin á súa área de protección lateral. 

Como conclusión, o impacto considérase NEGATIVO e NON 
SIGNIFICATIVO. 

 

5.2.12.2  Fase de explotación 
 

Tal e como se indicou no apartado anterior, nas inmediacións da 

forestación encóntranse restos arqueolóxicos catalogados, posto que se sabe 

con exactitude onde se atopan evitarase a entrada da maquinaria na zona en 

cuestión para evitar calquera deterioro. 
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Así mesmo, non se espera que os traballos afecten de ningunha maneira ao 

patrimonio cultural inmaterial da zona. Non se espera que os traballos afecten de 

ningunha maneira ao Camiño de Santiago nin á súa área de protección lateral. 

De novo o impacto sobre os bens materiais, así como sobre o patrimonio 

cultural, catalógase como NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO. 

 
5.2.12.3  Fase de abandono 

 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación 

de abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período 

de tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 
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5.2.13 OUTROS: IMPACTOS SOBRE INFRAESTRUTURAS 
 
 

5.2.13.1 Fase de execución 
 

Para a presente avaliación de impacto ambiental tamén se estudaron 

as infraestruturas que poderían resultar afectadas polo presente proxecto. 

Estudaranse as estradas, vías forestais e liñas eléctricas. 

Nos traballos de plantación non se afectará directamente a ningunha 

estrada principal nin secundaria. 

A área de traballo non coincide con ningunha liña eléctrica que poida 

verse afectada pola execución das actuacións. 

Así mesmo, non se espera que os traballos afecten de ningunha 

maneira a ningunha liña eléctrica nas proximidades da área de traballo. 

Por tanto, consideraremos o impacto sobre infraestruturas, que non 

sexan de acceso a zona de traballo, como NON DETECTADO. 

En canto ás pistas forestais preexistentes poden verse alteradas 

durante a execución dos traballos, se ben deberán ser repostas unha vez 

rematados os traballos. 

Este impacto será NEGATIVO e NON SIGNIFICATIVO. 
 

5.2.13.2  Fase de explotación 
 

Do mesmo xeito que durante a fase de execución, a fase de 

explotación non afectará de ningunha maneira a ningunha liña eléctrica nas 

proximidades da área de plantación. Así mesmo, non alterará a rede de 

estradas principais e secundarias. 

En canto á rede de vías forestais, verase mellorada debido á 

apertura/mellora de pistas proposta no presente proxecto, incluso de 

devasas. 

Polo tanto, valórase que o impacto sobre as infraestruturas como 

POSITIVO e SIGNIFICATIVO 
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5.2.13.3 Fase de abandono 
 

Non se espera que a plantación sufra un abandono, senón que o plan é o 

mantemento a longo prazo da mesma, e moi probablemente a replantación unha vez 

realizada a corta final, unha vez chegado o fin da quenda. Chegada unha situación de 

abandono, a zona volvería a unha situación ambiental similar a inicial nun período de 

tempo relativamente corto. 

Non se esperan afeccións significativas durante esta fase. 

 
5.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

 

Como se citaba no apartado 5.1. METODOLOXÍA EMPREGADA, para a 

valoración dos impactos levarase a cabo unha valoración cuantitativa da 
importancia do impacto (I), en base a unha serie de indicadores cualitativos, 

definidos no citado apartado, os cales se lles asigna un valor numérico. 

Por outro lado, farase a caracterización do impacto a partir de dous dos 

indicadores cualitativos: recuperabilidade (RC) e reversibilidade (RV). Estes darán 

como resultado algún dos valores recollidos na escala de valoración vixente segundo 

a lei 21/2013 de avaliación ambiental. 

A forma de presentación dos resultados será a través de dúas 

matrices: 

• Matriz de caracterización de indicadores, na que se fai unha 
caracterización cualitativa dos diferentes indicadores, segundo as 
táboas vistas na metodoloxía. 

• Matriz de valoración, na que se asignan os valores correspondentes 
a cada valor cualitativo, e se calcula tanto a Importancia do Impacto (I) 
coma a caracterización do mesmo (o cálculo de (I) solo se aplicará os 
impactos de signo negativo).
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE INDICADORES 
 

FACTORES AMBIENTAIS E 
SOCIOECONÓMICOS 

 

FASE 

 
ASPECTO ANALIZADO / 

ACCIÓN DO 
PROXECTO 

 

IMPACTO 

 

SIGNO 

 
(E) 

Efecto 

 
(A) 

Acumulación 

 

(D) 
Duración 

 
(RV) 

Reversibilidad 

 
(RC) 

Recuperabilidad 

 
(PR) 

Periodicidad 

 
(EX) 

Extensión 

 
(IT) 

Intensidad 

POBOACIÓN EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A 
PLANTACIÓN Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Media Media 

 
 
 
 

FLORA 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE 
Negativo (-) Directo Simple Temporal 

(Media) 

Revers. (Corto 
plazo) 

Recup. (Corto 
plazo) Continuo Total Moi Alta 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE 
Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 

plazo) 
Recup. (Medio 
plazo) Continuo Parcial Moi Alta 

 
 

EXPLOTACIÓN 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE 

Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 
plazo) 

Recup. (Medio 
plazo) Continuo Parcial Moi Alta 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A 
PLANTACIÓN Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Extensa Media 

 
 
 

FAUNA 

 
 

EXECUCIÓN 
TRABALLOS CON MAQUINARIA DESPRAZAMENTO E INTERFERENCIA NO 

COMPORTAMENTO DA FAUNA Negativo (-) Directo Simple Temporal 
(Corta) 

Revers. 
(Inmediato) 

Recup. 
(Inmediato) Continuo Total Media 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

CAMBIOS NO BIOTOPO Negativo (-) Indirecto Simple Temporal 
(Media) 

Revers. (Corto 
plazo) 

Recup. (Corto 
plazo) Continuo Total Alta 

EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA NO HÁBITAT PARA ACOLLIDA DE ESPECIES 
Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Total Baja 

BIODIVERSIDADE EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MASA MIXTA. AUMENTO DIVERSIDADE VEXETAL 
Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Media Baja 

 
 
 
 
 
 

SOLO 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

INCREMENTO EROSIÓN Negativo (-) Indirecto Simple Temporal 
(Media) 

Revers. (Corto 
plazo) 

Recup. (Corto 
plazo) Continuo Total Media 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 
plazo) 

Recup. (Medio 
plazo) Continuo Parcial Moi Alta 

 
 
 

EXPLOTACIÓN 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA CARACTERÍSTICAS DO SOLO 
(ESTRUCTURA, EROSION, …) Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Extensa Media 

CORTAS DE ARBORADO PÉRDIDA DE NUTRINTES Negativo (-) Indirecto Simple Temporal 
(Larga) 

Revers. (Largo 
plazo) 

Recup. (Medio 
plazo) Periódico Extensa Alta 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 
plazo) 

Recup. (Corto 
plazo) Periódico Parcial Moi Alta 

 
 

AIRE 
EXECUCIÓN TRABALLOS CON MAQUINARIA EMISIÓN DE GASES E RUIDO Negativo (-) Directo Simple Temporal 

(Corta) 

Revers. 
(Inmediato) 

Recup. 
(Inmediato) Continuo Extensa Media 

EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORAS NA ATMÓSFERA E REDUCCIÓN DE RUIDOS 
Positivo (+) Indirecto Simple Permanente - - Continuo Extensa Media 

 
 
 
 
 
 

PAISAXE 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO 
Negativo (-) Directo Simple Temporal 

(Corta) 
Revers. (Corto 
plazo) 

Recup. 
(Inmediato) Continuo Extensa Media 

PREPARACIÓN DO TERREO IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO 
Negativo (-) Directo Simple Temporal 

(Corta) 

Revers. 
(Inmediato) 

Recup. 
(Inmediato) Continuo Extensa Media 

 
 
 

EXPLOTACIÓN 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO 
Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 

plazo) 
Recup. (Medio 
plazo) Continuo Parcial Alta 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA DA PAISAXE (ECOSISTEMAS, CORES,…) 
Positivo (+) Directo Simple Permanente - - Continuo Extensa Moi Alta 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

IMPACTO POR CROMATISMOS E DIFERENCIAS 
XEOMÉTRICAS CO ENTORNO Negativo (-) Directo Simple Permanente Revers. (Largo 

plazo) 
Recup. (Medio 
plazo) Continuo Extensa Alta 

IMPACTOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS EXPLOTACIÓN CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MELLORA REDE INFRAESTRUCTURAS Positivo (+) Directo Simple Permanente - - Continuo Parcial Alta 
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MATRIZ DE VALORACIÓN 
 

FACTORES AMBIENTAIS E 
SOCIOECONÓMICOS FASE ASPECTO ANALIZADO / ACCIÓN DO 

PROXECTO IMPACTO SIGNO 
E A D RV RC PR EX IT CARACTERIZACION I 

POBOACIÓN EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A 
PLANTACIÓN Positivo (+) 1 1 6 

  
7 3 3 - 

 

 
 
 
 

FLORA 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE Negativo (-) 3 1 2 2 2 7 7 8 MODERADO 32 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE Negativo (-) 3 1 6 4 3 7 2 8 MODERADO 34 

 
 

EXPLOTACIÓN 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL EXISTENTE Negativo (-) 3 1 6 4 3 7 2 8 MODERADO 34 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

BENEFICIOS AMBIENTAIS INTRINSECOS A 
PLANTACIÓN Positivo (+) 1 1 6 

  
7 5 3 - 

 

 
 
 

FAUNA 

 
 

EXECUCIÓN 
TRABALLOS CON MAQUINARIA DESPRAZAMENTO E INTERFERENCIA NO 

COMPORTAMENTO DA FAUNA Negativo (-) 3 1 1 1 - 7 7 3 COMPATIBLE 23 

ELIMINACIÓN DA VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE CAMBIOS NO BIOTOPO Negativo (-) 1 1 2 2 2 7 7 6 MODERADO 28 

EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA NO HÁBITAT PARA ACOLLIDA DE 
ESPECIES Positivo (+) 1 1 6 

  
7 7 2 - 

 

BIODIVERSIDADE EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS MASA MIXTA. AUMENTO DIVERSIDADE VEXETAL Positivo (+) 1 1 6 

  
7 3 2 - 

 

 
 
 
 
 
 

SOLO 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE INCREMENTO EROSIÓN Negativo (-) 1 1 2 2 2 7 7 3 MODERADO 25 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN Negativo (-) 3 1 6 4 3 7 2 8 MODERADO 34 

 
 
 

EXPLOTACIÓN 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA CARACTERÍSTICAS DO SOLO 
(ESTRUCTURA, EROSION,…) Positivo (+) 1 1 6 

  
7 5 3 - 

 

CORTAS DE ARBORADO PÉRDIDA DE NUTRINTES Negativo (-) 1 1 3 3 3 5 5 6 MODERADO 27 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA DE CHAN Negativo (-) 3 1 6 4 2 5 2 8 MODERADO 31 

 
 

AIRE 
EXECUCIÓN TRABALLOS CON MAQUINARIA EMISIÓN DE GASES E RUIDO Negativo (-) 3 1 1 1 - 7 5 3 COMPATIBLE 21 

EXPLOTACIÓN DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORAS NA ATMÓSFERA E REDUCCIÓN DE 
RUIDOS Positivo (+) 1 1 6 

  
7 5 3 - 

 

 
 
 
 
 
 

PAISAXE 

 
 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO Negativo (-) 3 1 1 2 1 7 5 3 MODERADO 23 

PREPARACIÓN DO TERREO IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO Negativo (-) 3 1 1 1 - 7 5 3 COMPATIBLE 21 

 
 
 

EXPLOTACIÓN 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO ENTORNO Negativo (-) 3 1 6 4 3 7 2 6 MODERADO 32 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

MELLORA DA PAISAXE (ECOSISTEMAS, 
CORES,…) Positivo (+) 3 1 6 

  
7 5 8 - 

 

DESENVOLVEMENTO DE NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

IMPACTO POR CROMATISMOS E DIFERENCIAS 
XEOMÉTRICAS CO ENTORNO Negativo (-) 3 1 6 4 3 7 5 6 MODERADO 35 

IMPACTOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURAS EXPLOTACIÓN CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS MELLORA REDE INFRAESTRUCTURAS Positivo (+) 3 1 6 

  
7 2 6 - 
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5.4 PONDERACIÓN DE IMPACTOS 
 

Tal e como se describe no apartado 6.1. METODOLOXÍA 

EMPREGADA, unha vez feita a caracterización do impacto, e feita a 

valoración cuantitativa das afeccións estudadas, procedese a determinar a 

importancia de cada un deles en canto o súa maior ou menor contribución o 

valor ambiental da zona. 

Para elos, obtéñense uns valores ponderados de importancia, que 

permitirán tanto comparar impactos como xerarquizar os impactos e accións 

do proxecto máis prexudiciais para o medio. 

A continuación mostrase a matriz de valores ponderados de 

importancia, na que se poden ver tanto os valores de importancia iniciais (I) 

coma os valores relativos (IP%), unha vez aplicada a ponderación mediante 

as unidades de importancia (UI). 

FACTORES 
AMBIENTAIS 

FASE 
ASPECTO 
ANALIZADO/ACCIÓN 
DO PROXECTO 

 
IMPACTO UI I IP% 

AIRE EXECUCIÓN TRABALLOS CON 
MAQUINARIA EMISIÓN DE GASES E RUIDO 11 21 2,31 

FAUNA EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

CAMBIOS NO BIOTOPO 16 28 4,48 

TRABALLOS CON 
MAQUINARIA 

DESPRAZAMENTO E INTERFERENCIA 
NO COMPORTAMENTO DA FAUNA 11 23 2,53 

FLORA 
EXECUCIÓN 

CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL 
EXISTENTE 4 34 1,36 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 

PREEXISTENTE 
ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL 

EXISTENTE 20 32 6,4 

EXPLOTACIÓN CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

ALTERACIÓN DA CUBERTA VEXETAL 
EXISTENTE 4 34 1,36 

PAISAXE 

EXECUCIÓN 

ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO 
ENTORNO 5 23 1,15 

PREPARACIÓN DO 
TERREO 

IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO 
ENTORNO 2 21 0,42 

EXPLOTACIÓN 

CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

IMPACTO VISUAL, DIFERENCIAS CO 
ENTORNO 6 32 1,92 

DESENVOLVEMENTO DE 
NOVAS MASAS 
ARBORADAS 

IMPACTO POR CROMATISMOS E 
DIFERENCIAS XEOMÉTRICAS CO 
ENTORNO 

4 35 1,4 

SOLO 

EXECUCIÓN CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA 
DE CHAN 2 34 0,68 

 
ELIMINACIÓN DA 
VEXETACIÓN 
PREEXISTENTE 

INCREMENTO EROSIÓN 7 25 1,75 

EXPLOTACIÓN CORTAS DE ARBORADO PÉRDIDA DE NUTRINTES 6 27 1,62 

 CREACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS 

INCREMENTO EROSIÓN E PÉRDIDA 
DE CHAN 2 31 0,62 
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5.5 RESUMEN DA VALORACIÓN GLOBAL DO IMPACTO 
 

5.5.1 CARÁCTER XERAL DOS IMPACTOS 
 

Das análises feitas nos apartados anteriores podemos extraer que, entre 

aqueles impactos clasificados inicialmente como significativos, atopamos un número 

importante de impactos positivos, non existindo entre os negativos ningún impacto 

caracterizado como severo ou crítico. 

Os resultados repartíronse tal e como se ve na gráfica seguinte: 
 

 

 

5.5.2 IMPORTANCIA DOS IMPACTOS 
 
Os impactos que revisten maior importancia, dende o punto de vista dunha 

afección negativa e significativa sobre os distintos medios, figuran agrupados na 

seguinte gráfica: 

REPARTO DE CARACTERIZACIÓN DE 
 

− Positivo 
 

36,36
 

COMPATIBLE 
  50,00

 MODERADO Negativo 
 

13,64
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Vemos como a eliminación da vexetación e os traballos con maquinaria 

son os que maior repercusión teñen na fase de execución. 

 

Estas accións repercuten de forma especial sobre a flora e a fauna da 

zona na que se desenrolan as actuacións, sendo medios especialmente 
sensibles neste tipo de proxectos, situación que se ve incrementada pola 
inclusión da zona en espazos protexidos pola rede natura. 

 

Na fase de explotación, os impactos con maior repercusión proveñen da 

creación de infraestruturas e das cortas de arborado. 
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5.5.3 CONCLUSIÓNS XERAIS 
 
Segundo o visto anteriormente, non se detectaron impactos relevantes de 

carácter severo ou crítico 

Se atendemos o número, o 50 % dos impactos son POSITIVOS ou NEGATIVOS 
COMPATIBLES, presentando o outro 50 % un carácter NEGATIVO E MODERADO. 

Estes últimos presentan ademais, en todos os casos, a posibilidade de aplicación 

de medidas protectoras ou correctoras, as cales se desenrolan en apartados 

posteriores. 

No resto de variables que caracterizan as accións que producirán impactos neste 

proxecto, na maioría dos casos foron considerados de efecto Directo, acumulación 

Simple, duración Permanente (>10 anos), reversibilidade e recuperabilidade Variable, 

periodicidade Continuo, extensión Extensa e intensidade Media. 

 

Segundo todo o exposto, e tendo en conta a presencia dun importante número de 

impactos positivos, a baixa consideración dos impactos existentes sobre o medio, a 

posibilidade de aplicación de medidas protectoras e correctoras, o impacto beneficioso 

sobre a comunidade beneficiaria e a boa integración do proxecto no entorno rural no que 

se localiza, fan considerar para este proxecto que o impacto que se producirá sobre o medio 

será caracterizado de forma global como COMPATIBLE. 
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6 MEDIDAS PARA PREVIR, REDUCIR, COMPENSAR E CORRIXIR 
CALQUERA EFECTO NEGATIVO RELEVANTE 

 

No presente apartado propóñense unha serie de medidas preventivas 

ou correctivas, co fin de minimizar e/ou emendar os impactos cualificados como 

MODERADOS, e tamén para aqueles cualificados como COMPATIBLES, coa 

intención de optimizar na medida do posible todos os efectos sobre o medio. 

As medidas preventivas son aquelas que se dispoñen con anticipación 

, co fin de evitar consecuencias previsibles sobre o medio. As medidas 

correctivas son aquelas que, asumindo a ocorrencia do impacto, tratan de 

reducir as perdas ocasionadas polo mesmo. 

As medidas contempladas atenden aos impactos esperados durante as 

fases de execución, explotación e/ou abandono. O obxectivo é minimizar os 

impactos negativos e maximizar os positivos, sobre cada un dos elementos 

analizados, tal e como se recompilan a continuación: 

 
 

6.1 POBOACIÓN 
 

 Procurarase ter en conta as opinións dos distintos sectores sociais implicados 

e/ou afectados pola repoboación, buscando acordos e solucións consensuadas 

en caso de conflito de intereses. 

 Minimizarase na medida do posible o ruído e as molestias causadas pola 

maquinaria (por exemplo, moderando a velocidade da maquinaria). 

 Sinalizarase o tráfico en caso necesario, nas vías onde se deba compartir 

tránsito con outros vehículos ou se detecte algún risco para a seguridade ou 

para o medio. 

 Cumpriranse as medidas de seguridade establecidas no Estudo Básico de 

Seguridade e Saúde correspondente ao proxecto, adxunto na memoria. 

 Tratarase de empregar persoal local sempre que sexa posible, durante os 

traballos de plantación e os de mantemento, así como nos de corta final e 

replantación, co fin de aumentar a mellora socioeconómica do lugar. 
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 En caso de abandono da explotación da masa, recoméndase o mantemento 

das áreas de defensa contra incendios, así como das pistas, co fin de conservar 

o efecto protector contra incendios. 

 

6.2 SAÚDE HUMANA 
 

 Cumpriranse as medidas de seguridade establecidas no Estudo Básico de 

Seguridade e Saúde correspondente ao proxecto, adxunto na memoria. 

 En caso de abandono da explotación da masa, recoméndase o mantemento 

das áreas de defensa contra incendios, así como das pistas, co fin de conservar 

o efecto protector contra incendios . 

 

6.3 FLORA 
 

 Estará prohibida a introdución de especies invasoras. 

 Deberase non alterar nin afectar en ningún caso especies ameazadas nin do 

Anexo II da Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 

1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres), 

tanto de flora como de fauna. 

 Deberanse respectar as especies autóctonas de flora durante os traballos, 

incluídas as mouteiras de rexenerado. 

 Cando xa existe arborizado (xeralmente frondosas de baixa produtividade) é 

aconsellable no posible conservalo. 

 Pódese valorar a opción dun desbroce parcial en vez de total para minimizar os 

impactos, se ben a pequena extensión do proxecto que nos ocupa non implica 

un impacto de gran magnitude. 

 Aconséllase o cumprimento as Boas Prácticas de Xestión Forestal Sostible (ver 

Anexo II da Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos 

silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas 

forestais para os distritos forestais de Galicia (DOG Núm. 106, do xoves 5 de 

xuño de 2014). 
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 Minimizarase o ruído da maquinaria, especialmente en áreas onde habiten 

especies sensibles, sobre todo en zonas de nidificación, evitando afectar a 

posta, incubación e crianza. 

 Procurarase minimizar o risco de incendio, mantendo un control do combustible 

presente na masa arborada. 

 En caso de abandono da masa, recoméndase o mantemento das áreas de 

defensa contra incendios, así como das pistas. 

 

 

6.4 FAUNA 
 

 Deberase non alterar nin afectar en ningún caso especies ameazadas nin do 

Anexo II da Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio de 

1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres), 

tanto de flora como de fauna. 

 Pódese valorar a opción dun desbroce parcial en vez de total para minimizar os 

impactos, se ben a pequena extensión do proxecto que nos ocupa non implica 

un impacto de gran magnitude. 

 Tamén se pode considerar a opción dun desbroce por faixas no canto de a feito, 

e/ou selectivo para manter arbustos forraxeiros para dar alimento á fauna. 

 Tratará de minimizarse a afección sobre a alimentación, reprodución, ou 

migración da fauna, así como os impactos directos sobre o hábitat da mesma, 

especialmente no caso das especies ameazadas. 

 Procurarase que as dimensións das pistas e devasas non supoñan unha 

barreira insalvable, resultando o desprazamento das especies animais 

gravemente afectado. 

 En caso de abandono da masa, recoméndase o mantemento das áreas de 

defensa contra incendios, así como das pistas. 
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6.5 BIODIVERSIDADE 
 

 Deberán respectarse sempre as normas recollidas no plan de xestión do espazo 

protexido 

 Deberase non alterar nin afectar en ningún caso especies ameazadas nin do 

Anexo II da Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE do Consello do 21 de maio 

de 1992 relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora 

silvestres), tanto de flora como de fauna. 

 Deberanse respectar as especies autóctonas de flora durante os traballos, 

incluídas as mouteiras de rexenerado. 

 Pódese valorar a opción dun desbroce parcial en vez de total para minimizar os 

impactos, se ben a pequena extensión do proxecto que nos ocupa non implica 

un impacto de gran magnitude. 

 Aconséllase o cumprimento as Boas Prácticas de Xestión Forestal Sostible (ver 

Anexo II da Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos 

silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas 

forestais para os distritos forestais de Galicia (DOG Núm. 106, do xoves, 5 de 

xuño de 2014). 

 Procurarase minimizar o risco de incendio, mantendo un control do combustible 

presente na masa arborada. 

 Tratará de minimizarse a afección sobre a alimentación, reprodución, ou 

migración da fauna, así como os impactos directos sobre o hábitat da mesma, 

especialmente no caso das especies ameazadas. 

 En caso de abandono da masa, recoméndase o mantemento das áreas de 

defensa contra incendios, así como das pistas. 

 

6.6 SOLO 
 

 As solucións seleccionadas procuran a maximización dos rendementos en 

traballo e economía e a minimización dos impactos sobre o solo. 
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 Pódese valorar a opción dun desbroce parcial en vez de total para minimizar os 

impactos, se ben a pequena extensión do proxecto que nos ocupa non implica 

un impacto de gran magnitude. 

 Deseñaranse as infraestruturas (pistas e devasas) seguindo un criterio técnico 

segundo a realidade do terreo, tendo en conta o impacto medioambiental que 

poidan supoñer. 

 Minimizaranse as zonas de provisión de materiais, de escavación, construción 

e montaxe. 

 Minimizarase a superficie de paso da maquinaria, de modo que afecte a mínima 

superficie posible. Reutilizaranse as vías de acceso ao tallo. 

 A maquinaria e vehículos empregados deberán superar as inspeccións técnicas 

correspondentes e estar en perfectas condicións de funcionamento, 

especialmente no referente a fugas de lubricantes, ou combustibles, emisión de 

gases e ruídos. 

 En caso necesario, unha vez rematados os traballos, removeranse os terreos 

máis compactados. 

 Nas obras só se realizarán as operacións de mantemento diario imprescindible 

de maquinaria ou vehículos, non permitíndose operacións que impliquen risco 

de contaminación do solo, tales como cambio de aceite ou lavado de vehículos. 

Estas realizaranse en talleres autorizados ou instalacións apropiadas. 

 As reparacións de maquinaria e vehículos realizaranse en taller autorizado. As 

reparacións de urxencia serán realizadas por un servizo técnico desprazado a 

obra, que retirará e xestionará os residuos xerados segundo normativa. 

 Os residuos xerados na obra eliminaranse segundo normativa, sen que en 

ningún caso se proceda á queima ou abandono incontrolado dos mesmos, 

especialmente dos perigosos. 

 Todo residuo perigoso ou vertedura de sustancia perigosa ao solo será retirado 

inmediatamente a colector correspondente. 
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6.7 AIRE 
 

 A maquinaria e vehículos empregados nas obras deberán superar a ITV 

correspondentes e estar en perfectas condicións de funcionamento; 

especialmente os niveis de emisión de ruídos e gases de combustión 

respectarán a normativa aplicable. 

 No manexo de maquinaria e vehículos observaranse as seguintes pautas: evitar 

o exceso de velocidade, realizar unha condución sen aceleracións nin 

retencións, planificar os percorridos para optimizar o rendemento, evitando o 

funcionamento simultáneo de maquinaria pesada cando sexa innecesario. 

 Adoptaranse medidas para minimizar o levantamento de po nos movementos 

de terra, e realizarase o apilado de materiais finos en zonas protexidas do vento 

para evitar o sobrevoo de partículas. 

 

6.8 AUGA 
 

 Evitarase a chegada de residuos, en principio os de orixe vexetal e 

especialmente os de orixe artificial, aos cursos de auga. 

 Evitarase o uso de produtos químicos, como fitosanitarios, especialmente se 

son perigosos para o medio ou a saúde, e extremarase a precaución no seu uso 

de ser necesario. Toda vertedura ao solo de sustancias perigosas retirarase de 

forma inmediata. 

 Os materiais perigosos, especialmente os líquidos, manipularanse adoptando 

medidas preventivas para evitar verteduras dos mesmos ao solo. 

 Tratarase de minimizar a erosión do solos durante as actuacións e como 

consecuencia das mesmas, xa que isto desemboca en arrastres de terra cara 

os cursos de auga. 

 En caso de levantamento de moita poeira, poderase proceder ao regado das 

obras. 
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6.9 FACTORES CLIMÁTICOS 
 

 Potenciarase o desenvolvemento vexetal co fin de maximizar os impactos 

positivos sobre os factores climáticos a nivel local: redución das oscilacións 

térmicas, redistribución das radiacións luminosas, ultravioletas e infravermellas, 

diminución da velocidade do vento a nivel próximo ao chan e aumenta a 

humidade relativa do aire. Estas recomendacións non deberán esquecer os 

obxectivos da plantación, que neste caso son a produción de madeira. 

 

6.10 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

 Potenciarase o desenvolvemento vexetal co fin de maximizar a fixación de 

dióxido de carbono, sen esquecer os obxectivos da plantación, que neste caso 

son a produción de madeira. 

 En caso de abandono da masa, recoméndase o mantemento das áreas de 

defensa contra incendios, así como das pistas. 

 

6.11 PAISAXE 
 

 Deseñaranse as infraestruturas (pistas e devasas) seguindo un criterio técnico 

segundo a realidade do terreo, tendo en conta o impacto visual que poidan 

supoñer. 

 Cando xa existe arborizado (xeralmente frondosas de baixa produtividade) é 

aconsellable no posible conservalo. 

 Minimizaranse na medida do posible as liñas rectas no deseño das plantacións, 

procurando así un aspecto o máis natural posible. 

 En caso de cambio abrupto de tipo de vexetación, recoméndase a plantación 

no bordo da plantación de frondosas ou coníferas de transición. 

 Á finalización das obras, efectuarase a limpeza xeral da zona, xestionando 

segundo a normativa todos os residuos e materiais excedentes ou sobrantes. 

 Restauraranse ou acondicionaranse todas as infraestruturas da contorna 

danadas a consecuencia das obras: accesos, infraestruturas, cunetas, etc. 
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 Procurarase o cumprimento das recomendacións enunciadas para os factores 

analizados, o cal redundará na mellora dos impactos sobre a paisaxe. 

 

6.12 BENS MATERIAIS, INCLUÍDO O PATRIMONIO CULTURAL 
 

 Respectaranse a normativa vixente relativa á protección do patrimonio material 

e cultural que poida afectar á área de traballo. 

 Suspenderanse os traballos inmediatamente en caso de descubrimento dalgún 

achado de interese, que deberá ser comunicado de inmediato á Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, ata que os técnicos da 

Inspección dos Servizos Territoriais sinalen as medidas de protección 

necesarias. 
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7 SEGUIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DAS INDICACIÓNS E MEDIDAS 
PROTECTORAS E CORRECTORAS 

 

A finalidade do seguimento das indicacións e medidas protectoras e 

correctoras é dar cumprimento das propostas e medir o seu grao de efectividade. 

Os principais obxectivos do seguimento para o cumprimento das 

indicacións e medidas protectoras e correctoras son os seguintes: 

 Comprobar e verificar que as medidas correctoras aplicadas son eficaces e 

reducen a magnitude dos impactos detectados. Medir o seu grao de 

efectividade. Se as medidas propostas non fosen eficaces, deseñar medidas 

alternativas. 

 Evitar e emendar os problemas que xurdan durante a execución das medidas 

protectoras e correctoras. 

Identificar impactos non previstos e proporcionar información sobre 

aspectos ambientais do proxecto pouco coñecidos. 

Para iso, deberase procurar o cumprimento das medidas protectoras 

propostas, atendendo ao efecto do mesmo, ás consecuencias imprevistas e a 

novos impactos que poidan xurdir. 

Para levar a cabo este seguimento, adóitase establecer unha serie de 

indicadores e unha organización no tempo para a súa vixilancia: 

Para asegurar o cumprimento destas medidas de vixilancia da 

implantación das medidas, establécense as seguintes instrucións concretas, 

especialmente importantes durante a fase de execución do proxecto: 

Ó longo das distintas fases do proxecto, poden detectarse novos 

impactos, que deben ser comunicados ao director de obra co fin de que valore a 

súa relevancia e estableza medidas preventivas e/ou correctivas de acordo co 

caso e as traslade finalmente aos traballadores, incorporándose á anterior lista. 
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7.1 XERAIS 
 

 Nomearase a unha persoa responsable do seguimento das medidas. 

 Esta persoa responsable realizará visitas periódicas á obra co fin de verificar o 

cumprimento e efectividade das medidas. 

 Os resultados das revisións e comprobacións realizadas durante estas visitas 

serán recollidas no presente apartado reuniranse e servirán de base para a 

elaboración dos informes de seguimento. 

 Os informes terán carácter ordinario (periódicos e programados) ou 

extraordinario (eventuais en caso de incidencias). 

 Os informes recompilarán os resultados das inspeccións realizadas. 

 Resaltarán os puntos nos que se detectase algunha anomalía, se a houbera 

 Proporán posibles medidas para paliar os seus efectos negativos. 

 Os informes deberán estar asinados pola persoa responsable do seguimento. 

 Formarase aos traballadores que vaian intervir no tallo de modo que coñezan 

as indicacións a seguir no que á prevención e corrección de impactos 

ambientais respecta, do mesmo xeito que deben coñecer as medidas de 

seguridade e saúde. Avaliarase dita formación mediante cuestionarios, con fin 

de ter constancia documental da mesma. 

 

7.2 SAÚDE DOS TRABALLADORES 
 

 Revisarase, en coordinación co recurso preventivo da obra, o correcto 

cumprimento das medidas de seguridade e saúde, co fin de evitar danos 

persoais e ao medio. Exemplo disto é a comprobación da correcta sinalización 

das obras. 
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7.3 VALORES NATURAIS 
 

 Revisarase periodicamente a posible presencia das especies e hábitats que 

constitúan os valores do espazo natural protexido. Especialmente importante 

será a primeira das revisións. 

 Para iso, programaranse transectos nos que se estudiarán as especies e 

hábitats presentes no medio ó longo dunha liña real ou imaxinaria a modo de 

mostra. 

 Verificarase que a plantación se realiza na época axeitada do ano, de modo que 

non se prexudiquen ás especies de flora e fauna de maior valor ecolóxico 

durante as súas etapas vitais máis sensibles. 

 Comprobarase visualmente que non se retire a totalidade do alimento para as 

especies presentes, valorando, xunto coa Dirección de Obra, a posibilidade de 

manter arbustos forraxeiros en determinados puntos para dar alimento á fauna 

en caso necesario. 

 Comprobarase visualmente a limpeza da zona de combustible vexetal que poida 

implicar un aumento do risco de incendios, sobre todo na época estival. 

 Verificarase a correcta sinalización da traza das obras, para evitar, entre outros 

danos, o do tránsito da maquinaria fóra das vías habilitadas para tal fin. 

 
7.4 SOLO 

 

 Comprobarase visualmente os signos de erosión e escorrentía no solo 

(densidade dos sucos de erosión laminar, raíces descubertas, arrastre de 

materiais...). 

 En función disto valorarase, xunto coa dirección de obra, a posibilidade de 

manter faixas ou bosquetes con vexetación en determinados puntos para 

favorecer a fixación do solo. 

 Do mesmo xeito, comprobarase visualmente o estado final do solo unha vez 

rematados os traballos de execución, considerando, de acordo coa dirección de 

obra, a opción de remoción dos terreos máis compactados en caso necesario. 
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 Supervisarase a correcta ubicación e distribución das áreas de xestión de obra 

(abastos de materiais, etc.). 

 Do mesmo xeito, verificarase a correcta sinalización da traza das obras, para 

evitar, entre outros danos, o do tránsito da maquinaria fóra das vías habilitadas 

para tal fin. 

 Verificarase o cumprimento das inspeccións técnicas correspondentes e as 

condicións axeitadas de funcionamento da maquinaria e vehículos empregados, 

atendendo especialmente a posibles fugas de lubricantes, ou combustibles. 

 

7.5 XESTIÓN DOS RESIDUOS E PAISAXE 
 

 Comprobarase a correcta xestión dos residuos da obra, tanto asimilables a 

urbanos como vexetais ou resultantes dos traballos. 

 Para iso, realizarase un seguimento dos mesmos, supervisando a correcta 

redución na súa xeración, separación por tipoloxía e, por último, eliminación ou 

recepción por parte do xestor autorizado, en caso de habelo. 

 Comprobarase visualmente que non existan residuos dispersos na área de 

traballo durante o período de execución e, especialmente importante, trala 

finalización do mesmo. En caso de habelos, procederase á súa correcta 

recollida e segregación. 

 Revisarase o estado das infraestruturas da zona empregadas durante a 

duración dos traballos, co fin de dar o visto bo ao fin de obra ou reparar os danos 

en caso de que os houbera. 
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7.6 AIRE 
 

 Verificarase o cumprimento das inspeccións técnicas correspondentes e as 

condicións axeitadas de funcionamento da maquinaria e vehículos empregados, 

atendendo especialmente á posible emisión de gases e ruídos. 

 Comprobarase o uso correcto da maquinaria durante o desenvolvemento dos 

traballos, de acordo co seu deseño, para minimizar as emisións contaminantes. 

 

7.7 AUGA 
 

 Comprobarase visualmente o aspecto dos cursos de auga, co fin de detectar 

cambios no seu trazado ou na composición da auga. 

 En caso de detectar ou sospeitar de alteracións (turbidez, coloración, 

mortalidade animal...), buscaranse as posibles causas co fin de corrixir canto 

antes os danos. 

 Vixiarase o uso correcto da maquinaria durante o desenvolvemento dos 

traballos, de acordo co seu deseño, para minimizar as emisións contaminantes 

e a erosión indebida. 

 Vixiarase a ausencia de produtos químicos, como fitosanitarios, ou o seu uso 

adecuado en caso necesario. 

 

7.8 ABANDONO 

 

 A masa deberá manterse polo menos durante ó menos 20 anos ou a quenda da 

especie plantada. Non obstante, no caso de abandono da masa, verificarase 

periodicamente o mantemento das pistas e devasas. 

En Ourense, Decembro de 2019 

O técnico Redactor 

 

Óscar Varela Limia 

Nº col. 1.111 

(Colexio de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia) 
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