Delimitación zona de
actuación concello de As
Neves (Pontevedra)
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1. Localización e superficie.
As zonas propostas neste concello sitúanse nas parroquias de Vide (Santa María) e Setados
(Santa Euxenia), situadas ao sueste do municipio de As Neves. Para establecer estas superficies
realizáronse reunións cos responsables do concello, e visitáronse as zonas obxecto.
Algúns dos criterios xerais establecidos para a selección destas superficies acordadas cos
responsables do concello e dentro das directrices do proxecto FORVALUE, foron:
-

Preferentemente superficie privada (de toda tipoloxía privada).

-

Preferentemente superficies nas que se pode lograr maior resiliencia fronte aos
incendios forestais, ben porque xa houbo incendios ou o risco de que se xeren é moi
elevado. Nesta zona elixida detéctase afeccións por incendio de gran magnitude no
pasado.

-

Preferentemente zonas con certo grao de abandono ou infrautilización en uso, que
encaixan co punto anterior, xa que a maior abandono, maior risco de incendio grave.

-

Preferentemente unha superficie mínima para poder establecer modelos variados,
casuísticas diversas e que poidan encaixar en futuras posibles figuras de recuperación
ou posta en valor.

-

Preferentemente unha superficie máxima que non supoña unha limitación do estudo
ao necesitar un traballo previo non materializable en tempo e forma.

-

Preferentemente superficies con certo interese previo na zona en dar usos e
actividades que, aínda non sendo actuais (por exemplo asociacións ou similares xa
constituídas ou en funcionamento), identifícanse como potencialmente factibles tras
proposta de modelo.

-

Preferentemente zonas que non teñan xa un uso actual establecido, ou que teñan
certo grao de xestión xa consolidada.
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Figura 1: Localización xeral e específica da zona seleccionada.

Na zona seleccionada no concello de As Neves, a superficie total aproximada e o número de
referencias catastrais que se obteñen son as seguintes:

DATOS CATASTRO (2021)

DATOS SIGPAC (2021)

Superficie: 27,51 ha

Superficie: 27,51 ha

Parcelas: 708

Parcelas: 696

Inclúense as dúas referencias empregadas para localizar a superficie de aplicación do modelo
proposto, así como os valores de referencias catastrais que se obteñen ao estudalas. No
estudo pormenorizado de propiedade, estes valores poden axustarse e corrixirse.
Inclúese a continuación unha representación 3D (elaborada con Google Earth) na que se
aprecia a distribución da parcelación en relación ao relevo do terreo.
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Imaxe 1. Fonte Google Earth

2. Descrición da zona delimitada.
2.1.

Límites.

Oeste: leiras
particulares contiguas
ao río Termes e canle do
propio río.

Norte: leiras particulares contiguas
ao río Termes (NE) e canle do río
(NO).
Sur: leiras particulares contiguas á
estrada asfaltada que daba acceso á
antiga canteira existente nos terreos
do xacemento arqueolóxico da
Gabacha.

Leste: leiras particulares
contiguas aos núcleos
rurais da Costa,
Panchóns, Bouzas e Chan
de Vide (de NE a SE).
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2.2.

Características principais.

2.2.1. Características físicas.

A zona obxecto de estudo presenta altitudes que varían entre os 20 e os 300 msnm. Pertence á
conca do río Miño, formando parte da denominación de orixe vitivinícola Rías Baixas.
As pendentes son maioritariamente suaves, menores do 15 %, aínda que certas zonas (ribeira
do río Termes na zona SO e a zona E á altura do núcleo de Chan de Vide) atópanse no rango do
15-30 %, sendo este un factor para considerar á hora de expor a mecanización de traballos.
A orientación Oeste é claramente predominante, con presenza tamén de orientación Norte na
metade Sur, ao NE do xacemento arqueolóxico da Gabacha.
Xeoloxicamente atopámonos nunha zona con predominancia de rohcas arcaicas e paleozoicas
e abundancia dos granitos e as súas alteracións, que dan lugar a chans con boa drenaxe e
textura arenosa/franco-arenosa, tendentes á acidez, con fertilidade e profundidades maiores
nas zonas máis próximas á canle do río, descendendo a medida que aumenta a altitude,
chegándose a chans máis mediocres, presentando mesmo afloramientos rochosos (graníticos)
nalgunhas zonas illadas.

2.2.2. Clima.

A climatoloxía da zona obxecto do proxecto é de carácter Atlántico coa singularidade da
influencia regularizadora da conca do río Miño (suave, húmido e chuvioso, con algunhas
néboas ocasionais).

2.2.3. Afeccións sectoriais.

Cabe destacar a existencia das seguintes afeccións sectoriais na zona obxecto do proxecto:





Xacemento arqueolóxico catalogado da Gabacha na zona Sur.
Rede eléctrica na zona Norte.
Canle fluvial do río Termes na zona Oeste.
Espazos protexidos como a Zona Especial de Conservación (ZEC) Baixo Miño ao longo
da ribeira do río e área de distribución potencial dunha especie de réptil incluída no
Catálogo galego de especies ameazadas na categoría de “en perigo de extinción”
(sapoconcho ou galápago europeo, Emys orbicularis L.), establecida polo DECRETO
70/2013, do 25 de abril, polo que se aproba o Plan de recuperación do galápago
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europeo (Emys orbicularis L.) en Galicia.
Zona de control e erradicación da praga Burshaphelenchus xylophilus Nickle et ao.
(nematodo da madeira do piñeiro).
Redes de faixas de xestión de biomasa segundo Lei 3/2007, do 9 de abril, de
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

2.2.4. Outros datos de interese.

Na metade Sur da superficie de actuación, inclúense terreos pertencentes a os MVMC
“Cachadiña e Aspra” e “Setados”, ambos de titularidade privada, de 4,24 e 30 hectáreas
respectivamente.
Cabe destacar tamén a presenza do Coto de pesca en réxime natural “As Neves” (Río Termes)
que vai desde A Ponte dá Fenteira ata a desembocadura do Río Miño.
En canto á clasificación urbanística, a zona obxecto de estudo atópase na súa totalidade sobre
chan rústico ordinario, sen figuras de protección, segundo a Lei do Solo de Galicia 2/2016.
Con respecto á propiedade das parcelas obxecto de actuación, son de natureza privada,
incluíndo os terreos pertencentes ao MVMC de “Setados”. A inmensa maioría das propiedades
teñen unha superficie inferior aos 1.000 m².

2.3.

Estado actual.

Na seguinte imaxe móstrase a zonificación dos usos actuais da zona de estudo.
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Figura 2: Usos actuais na zona de estudo

Na zona Oeste, a superficie de actuación abarca a marxe esquerda do río Termes, que discorre
de Norte a Sur, poboado con especies de ribeira como salgueiros, amieiros, castiñeiros e
carballos, ademais de pés de Prunus laurocerasus, unha pequena plantación de castiñeiro e
algún rodal de eucalipto en estado claro de abandono.
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Imaxe 2: Estado de parcelas próximas ao río Termes

Existe unha zona vedada de pesca que transcorre por toda a zona do río lindeiro coa superficie
elixida para o estudo.

Imaxe 3: Parcela con viñedo en produción
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Nas parcelas da zona NE, próximas aos núcleos rurais, atopámonos terreos claramente en uso
(viñedo e unha parcela plantada con oliveira), outras parcelas claramente en estado de
abandono ou infrautilización (viñedo e pasteiro) así como unha moi lixeira actividade gandeira
equina e de vacún.

Imaxe 4: Plantación de oliveira

Na zona Sur obsérvanse masas de eucalipto procedentes de rebrote de cepa, pés illados de
Pinus pinaster e monte raso con matogueira de toxo e xesta, todo iso sen xestionar,
probablemente desde o incendio rexistrado no ano 2017.
Noutro sentido cabe destacar a existencia de muros rústicos de pedra ao longo dos camiños
que discorren pola zona (a ambos os dous lados ou nunha soa marxe) e algunhas divisións
entre parcelas mediante postes de pedra ou formigón e arame metálico.
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Imaxe 5: Terreos con brotes de Eucalipto tras incendio

Imaxe 6: Monte baixo con presenza de Pinus pinaster
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3. Planos.
A continuación inclúense unha serie de planos que fan referencia á localización da superficie
de estudo, unha ortofoto (ano 2020) co parcelario de catastro, para mellor interpretación do
mosaico existente e finalmente un plano da zonificación dos usos actuais detectados no
momento da realización do estudo.

3.1.

Localización.

3.2.

Ortofoto.

3.3.

Zonificación usos actuais.
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