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0. ACERCA DA AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

Descríbese  o  proceso  de  Avaliación  Ambiental  Estratéxica,  o  cal  débese efectuar  en  
paralelo  á  propia  elaboración  do  plan,  de  forma  interactiva  ao longo de todo o seu 
proceso de desenvolvemento e toma de decisión.  

A  continuación  preséntase  a  metodoloxía  que  se  levará  a  cabo  para  realizar a Avaliación 
Ambiental Estratéxica do PXOM, así como os distintos procesos administrativos que as 
acompañarán ata a súa aprobación e posta en marcha. 

0.1 Definición e marco normativo 

A Avaliación Ambiental Estratéxica (AEA) ou avaliación ambiental de plans e programas é un 
instrumento de prevención para integra-los aspectos ambientais na toma de decisións de planes e 
programas públicos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente, ben directamente a 
través das súas propias determinacións, ben porque establezan o marco para a futura autorización de 
proxectos legalmente sometidos á avaliación de efecto ambiental. 

A AEA es un instrumento previsto na Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 
Europa, e foi trasposto á Lexislación Española a través da Lei 9/2006, de 28 de Abril, publicada en el 
B.O.E. de 29 de Abril de 2006. 

A AEA é un proceso de avaliación ambiental que debe efectuarse en paralelo á propia elaboración 
do plan, de forma interactiva ó longo de todo o seu proceso de desenvolvemento e toma de 
decisións. 

0.2 Antecedentes na tramitación do planeamento e a avaliación ambiental estratéxica. 

Na actualidade o concello de Burela rísese polas Normas Subsidiarias de Planeamento do ano 1988. 

Estas normas foron adaptadas a LASGA no ano 1993, e sufriron seis modificacións puntuais, cinco delas 
no ámbito do solo urbano e  a derradeira delas para o novo vial de acceso o porto. 

O Concello de Burela decidiu proceder á redacción do planeamento municipal co fin de adaptar o 
seu planeamento á lexislación vixente en materia de ordenación do territorio e medio ambiente,  e 
para dar cabida as novas necesidades e oportunidades xurdidas o longo deste tempo.  

Polo tanto ó abeiro da Orde do 20 de Abril do 2007 foille concedida unha subvención da Consellería 
de Política Territorial Obras Públicas e Transportes da Xunta de Galicia para redactar o Plan Xeral de 
Ordenación Urbana, tendo o Concello de Burela asinado o contrato coa empresa OTEA planes e 
proxectos S.L.P. con data do 21 de novembro do 2.008. 

DOCUMENTO DE INICIO 

Con data de 26 de xuño de 2009  presentouse na Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral 
de Desenvolvemento Sostible o Documento e Inicio 

O período de consulta tivo lugar entre o 13 de xullo de 2009 e o 13 de agosto de 2009. 

A Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible emitiu o 
documento de referencia con data de 22 de setembro de 2009. 

ANTEPROXECTO DE PLANEAMENTO 

Coa entrada en vigor da Lei 2/2010, do 25 de marzo, que a modifica, integra no procedemento de 
aprobación dos instrumentos de planeamento urbanístico a avaliación ambiental estratéxica. 
Segundo a súa disposición transitoria primeira, todos os plans en tramitación que non alcanzasen a 
aprobación inicial en data de 21 de abril de 2010, deben adaptarse plenamente. 

Presentouse na Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, con data de 29 de Xullo de 
2010, un anteproxecto de planeamento de conformidade co artigo 84.4 da LOUG, para a 
avaliación ambiental estratéxica do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Burela. 
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A Consellería de Medio Ambiente, Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible emitiu o 
documento de referencia con data de 22 de setembro de 2009. 

Á vista dos antecedentes e fundamentos de dereito, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental resolve aprobar un novo Documento de Referencia para a avaliación ambiental 
estratéxica do PXOM do Concello de Burela, con data de 16 de setembro do 2010, deixando sen 
validez o emitido o 1 de outubro de 2009. 

 

DOCUMENTO PARA INFORME PREVIO A APROBACIÓN INICIAL 

Nesta fase elabórase a documentación que integra o PXOM de conformidade co que dispoñen o 
artigo 61 da Lei 9/2002 (coas modificacións introducidas pola Lei 2/2010) e concordantes do 
regulamento de planeamento, como se detalla nos correspondentes puntos deste documento. 

O documento elaborado nesta fase inclúe o “informe de Sustentabilidade ambiental” (ISA), 
elaborado de conformidade co “documento de referencia” remitido polo órgano ambiental ao 
concello para os efectos da avaliación ambiental estratéxica do PXOM. 

O documento de PXOM elaborado nesta fase é o que o concello someterá ao informe previo á 
aprobación inicial da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes previsto no 
artigo 85.1 da Lei 9/2002, facéndose entrega do mesmo en Setembro de 2010. 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL 

De acordo co artigo 85.1 elaboráronse os informes dos servizos técnicos e xurídicos municipais, e 
remitiuse para informe previo da CMATI, así coma os informes sectoriais previos a aprobación inicial 

O 1 de marzo de 2013 aprobouse inicialmente o PXOM e o ISA, someténdose a exposición pública e 
solicitando os informes sectoriais e consultas 

 

0.3 O informe de sustentabilidade ambiental 

Segundo o documento de referencia elaborado para o Anteproxecto de Ordenación do PXOM do 
Concello, a estrutura e os aspectos que deberán integrar este documento serán os seguintes: 

Determinación do ámbito de influencia do planeamento: determinarase en función do alcance dos 
efectos previsibles identificados para as distintas variables de sustentabilidade 

Análise obxectiva do contorno: Realizarase unha descrición dos problemas e condicionantes 
ambientais, económicos e sociais da situación previa ao novo planeamento e a súa evolución 
previsible en ausencia do PXOM. Deberanse considerar, como mínimo, os seguintes aspectos: 

Análise obxectiva da situación actual que se pretende abordar co desenvolvemento do Plan, 
sinalando condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación de partida no seu ámbito de 
influencia. 

Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou revisión que 
poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia das principais medidas destes 
instrumentos. 

Identificación dos elementos estratéxicos do territorio en función das variables de sustentabilidade e 
caracterización da súa funcionalidade. 

Definición de obxectivos. Estableceranse os obxectivos xerais e específicos para manter ou potenciar a 
funcionalidade dos elementos estratéxicos identificados. Este apartado completarase cunha 
xustificación de como foron consideradas as variables de sustentabilidade na selección destes 
obxectivos. 

Análise das alternativas: Para acadar os obxectivos do planeamento poden existir múltiples opcións 
que se poden plasmar en diferentes alternativas. As alternativas máis viables deben ser definidas coa 
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precisión necesaria para permitir a súa valoración, e ao mesmo tempo, deben ser o suficientemente 
sintéticas para facer operativo o proceso. 

Estas alternativas propostas serán valoradas en base á integración dos criterios de sustentabilidade 
establecidos neste DR, facendo referencia ademais ás posibles dificultades (deficiencias técnicas ou 
falta de coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a información requirida. 

Entre as alternativas viables deberase incluír a alternativa 0, máis que por considerala viable, tratarase 
de motivar a necesidade do planeamento ao respecto do propio escenario tendencial establecido 
polo marco urbanístico existente. As alternativas consideradas serán polo menos dúas, ademais da “0”. 
Finalmente, explicarase razoadamente a selección da alternativa proposta.  

Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. Identificaranse e analizaranse os posibles 
efectos ambientais (positivos e negativos) da alternativa finalmente seleccionada sobre cada unha 
das variables de sustentabilidade establecidas neste documento. 

Deseño de medidas. Deseñaranse as medidas necesarias tendo en consideración a natureza dos 
efectos ambientais da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para 
potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou compensalos (se fosen negativos).  

Establecemento do plan de seguimento. Establecerase un plan de seguimento que permita coñecer a 
evolución das variables de sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos 
sobre as mesmas, e por outra, comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para 
cada variable propostos no novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores 
que permita a devandita avaliación. Estableceranse, na medida do posible, valores de referencia 
para os indicadores que permitan determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e 
mecanismos previstos para corrixir os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude 
outros efectos adversos non previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a 
producir unha consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou revisión. A 
proposta do plan de seguimento deberá considerar a participación do órgano ambiental, 
establecendo a periodicidade coa que se realizarán os informes, que serán de acceso público. 

Informe sobre a viabilidade económica. Incluirase un informe sobre a viabilidade económica das 
alternativas propostas e das medidas dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e das 
de fomento dos positivos.  

Análise da coherencia. Analizarase a coherencia, por unha parte, entre a alternativa seleccionada e 
os obxectivos establecidos, e por outra, entre estes obxectivos e a análise de partida que identificou os 
elementos estratéxicos do territorio. 

Resumo non técnico. Incluirase un resumo non técnico da información solicitada nos apartados 
previos.  
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1. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA DO PLANEAMENTO. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal ten incidencia no mesmo termo municipal.  

A escala habitual de traballo na que se realiza a ordenación e clasificación do solo incide 
directamente sobre as parcelas e propiedades privadas, polo que a definición dun ámbito municipal 
considerase como a lóxica, posto que só os directamente afectados incluídos no  termo municipal 
(Administracións, particulares...) teñen a calidade de afectados, sendo a administración a encargada 
de planificar e velar polo cumprimento da lexislación vixente e os particulares a presentalas suxestións 
para a redacción do documento e en caso de verse afectados a presentar alegacións no proceso de 
participación pública. 

Non obstante certos aspectos de ordenación, situándonos no capítulo da planificación territorial, 
poderíanse considerar de tipo estratéxico,  e ter un alcance maior no territorio. Certamente, Burela, 
como localidade en sé (o medio urbano), tense desenvolvido a través do motor económico xurdido 
nas últimas décadas e que constituíu un foco de atracción da poboación situada nos concellos 
limítrofes,  dando como resultado a Burela de hoxe en día, tanto desde a perspectiva urbanística, 
como social e económica. 

Poderíamos polo tanto definir que desde a perspectiva socioeconómica Burela ten un ámbito de 
incidencia supramunicipal, que afectaría a distintos concellos, cunha poboación que historicamente 
emigrou a Burela, minguando as perspectivas económicas e poboacionais dos seus concellos de orixe 
en favor deste desenvolvemento económico.  

En termos de competitividade económica, os tres importantes portos da costa da Mariña, Burela, 
Celeiro e Ribadeo,  teñen importantísimas perspectivas de crecemento, independentemente uns dos 
outros, polo que non é motivo de exclusión ou elección a prosperidade de cada un de xeito individual. 

En termos de ecoloxía, a escala de traballo é moito maior, cun mínimo de 1:25.000, no que é 
fundamental o estudio tanto no medio terrestre como no medio mariño, vendo dado todo elo pola 
ecoloxía da paisaxe. 

A ecoloxía da paisaxe ven determinada pola propia ordenación do solo rústico que limita e acota os 
usos do solo, actuando sobre distintas variables: 

 Relaciones espaciais sobre elementos do ecosistema. 

 Fluxos entre especies 

 Dinámica da paisaxe o longo do tempo. 

Polo tanto para asegurar unha axeitada conectividade entre hábitats, que permitan ditas dinámicas e 
fluxos, é necesario estudar ditas variables en relación ós concellos limítrofes. 

A continuación resúmense as escalas de traballo e orde de estudio: 

 

AREAS DE ESTUDO Escala Ámbito de influencia Denominación 

Estratexias no ámbito 
socioeconómico (Posibilidade de 
crecementos) 

1:200.000 Concellos de Xove e Cervo 
(limítrofes) e os pertencentes á 
Comarca. 

SUPRAMUNICIPAL 

Ecoloxía da paisaxe 1:25.000 Segundo o estudio da paisaxe. COMARCAL 

Ordenación 1:1.000 Concello de Burela MUNICIPAL 
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Os efectos de establecer a ordenación no Plan Xeral, realízase un inventariado de variables 
susceptibles de interactuar ca nova Ordenación, levando implícito unha serie de efectos sobre o 
medio. 

Ditos efectos serán  reflectidas no Informe de Sustentabilidade Ambiental por medio da valoración dos 
efectos sobre cada unha das variables de sustentabilidade que posteriormente se reflectirán no 
Documento de referencia emitido pola Dirección Xeral de Desenvolvemento sostible para o Concello 
de Burela. 

 

VARIABLE ÁMBITO 

PAISAXE COMARCAL 

NATUREZA MUNICIPAL 

PATRIMONIO MUNICIPAL 

SOCIEDADE SUPRAMUNICIPAL 

ECONOMÍA SUPRAMUNICIPAL 

MEDIO URBANO MUNICIPAL 

MEDIO RURAL MUNICIPAL 

MEDIO INDUSTRIAL SUPRAMUNICIPAL 

MOBILIDADE MUNICIPAL 

ENERXÍA COMARCAL 

ATMOSFERA COMARCAL 

CICLO HÍDRICO COMARCAL 

CICLO DE MATERIAIS MUNICIPAL 

SOLO MUNICIPAL 

EDIFICACIÓNS MUNICIPAL 

RISCOS NATURAIS OU TECNOLÓXICOS MUNICIPAL 
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2. ANÁLISE OBXECTIVA DA CONTORNA. 

Se realizara unha descrición dos problemas e condicionantes ambientais, económicos e sociais da 
situación previa ao novo planeamento e a súa evolución previsible en ausencia do PXOM. 

Se consideran  os seguintes aspectos: 

a)   Análise obxectiva da situación actual que se pretende abordar co desenvolvemento do Plan, 
sinalando condicionantes ambientais, económicos e sociais da situación de partida no seu ámbito de 
influencia. 

b)   Relación cos plans, programas e estratexias vixentes ou en proceso de elaboración ou revisión 
que poidan afectar ao planeamento, indicando a xerarquía e incidencia das principais medidas 
destes instrumentos. 

c) Identificación dos elementos estratéxicos do territorio en función das variables de sustentabilidade 
e caracterización da súa funcionalidade. 

 

PAISAXE 

PATRIMONIO NATURAL 

PATRIMONIO CULTURAL 

SOCIEDADE 

ECONOMÍA 

Ocupación do territorio 

MEDIO URBANO 

MEDIO RURAL 

MEDIO INDUSTRIAL 

MOBILIDADE 

ENERXÍA 

ATMOSFERA 

CICLO HÍDRICO 

CICLO MATERIAIS 

SOLO 

EDIFICACIÓNS 

RISCOS NATURAIS  
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2.1 Análise obxectiva da situación actual  

2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL 

O Concello de Burela, localízase no norte da Provincia de Lugo. O Concello de Burela pertence á 
Bisbarra da Mariña Central, que conxuntamente ás da Mariña Occidental e Oriental engloban aos 
Concellos da Costa Luguesa. 

Sitúase no centro xeográfico da formación xeomorfolóxica denominada "Mariña Luguesa";  
concretamente na Bisbarra da Mariña Central, limitada polo val do río Ouro e os montes Cabaleiros ao 
oeste, o val do Masma e a Serra de Cadeira polo leste e a Serra do Xistral e os Montes de Neda polo 
sur e ao norte polo mar Cantábrico;  situándose entre os Concellos de Foz e Cervo aos que se une nas 
súas demarcacións sueste e sueste respectivamente. 

 

Burela é un dos Concellos máis novos de Galicia, configurouse por medio da escisión do Concello de 
Cervo o 15 de Decembro de 1994, Concello o que pertencía desde 1840.  

Na actualidade conta cunha única parroquia, cunha extensión de 7,8 Km 2. 
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Os seus límites administrativos son: 

 Este: Concello e Cervo 

 Oeste e Sur: Foz 

 

As súas coordenadas xeográficas son: 

 3º 41' 20' Lonxitude Oeste 

 43º 39' 29' de latitude Norte 
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As súas coordenadas xeográficas son: 

 3º 41' 20' Lonxitude Oeste 

 43º 39' 29' de latitude Norte 
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2.1.2 FISIOGRAFÍA 

En Burela comeza a formación xeomorfolóxica denominada como a "Rasa Cantábrica", que consta 
dunha superficie plana e elevada situada entre o mar Cantábrico e as estribacións montañosas, con 
formación de praias separada as veces entre  elas por farallóns. 

Burela comprende o extremo desta rasa, polo que é escasamente perceptible a altiplanicie que da a 
identidade a este conxunto morfolóxico, pois os cantís verticais dan paso a unha vertente de 
pendente moderada que enlaza co Monte Castelo. 

Na localidade de Burela atópanse varios importantes puntos elevados: 

 Monte Vilar 

 Pena da Guía 

 Monte Castelo 

 Monte Buio 

 Monte Berdión 

Así mesmo, atopamos varias formacións de praias: 

 Praia da Marosa 

 Praia Ril 

 Praia de Portelo 

 Praia de O Cantiño 

Ditas praias atópanse a pé de acantilado onde en ocasións se conta cunha ampla extensión de area. 
A area está formada por minerais cuarcítico de matriz areenta e anacos de cunchas de que proveñen 
da fauna mariña. 
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2.1.2.1 Altitudes 

No Concello de Burela rexístrase un amplo espectro altitudinal, a pesar da súa proximidade ó mar, 
existen cotas de ata 500 metros de altitude, no extremo este, límites cos Concello de Cervo e Foz. 

Aínda así a meirande parte do Concello, aproximadamente o 50%, sitúase atópase entre os 0 e 100 
metros de altitude, coincidindo ca área edificada. 

 

 

 

 

Rango Porcentaxe Sup (Ha) 
0-100 57,81% 544 

100-200 24,16% 227 
200-300 10,62% 100 
300-400 6,52% 61 

Mas de 400 0,89% 8 
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2.1.2.2 Pendentes 

Fíxose un inventario da pendente en seis rangos,  expresada en tanto por cen. Pódese determinar que 
existen dun xeito global fortes pendentes no Concello, principalmente cara os seus límites municipais. 

As menores pendentes atópanse nas áreas edificadas, cara a zona costeira, situada nos redores do 
porto. 

 

 

Pendente Ha Porcentaxe 
0-5 1758 32,00% 
5-10% 329 25,15% 
10-25% 627 17,09% 
25-50 668 18,21% 
mas de 50% 287 7,82% 
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2.1.2.3 Orientación 

O estudio das orientacións segregouse nunha distribución nos catro puntos cardinais e as súas 
posicións intermedias. Tal como se ve na táboa adxunta, non existe unha exposición dominante  
debido a irregularidade do terreo que produce unha ampla variedade de exposicións. Existe unha 
prominencia das exposicións N, pola propia orientación do Concello cara á Costa.  
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2.1.3 XEOLOXÍA 

2.1.3.1 Estratigrafía 

Dentro da localidade de Burela, atópanse diversos tipos de rochas atendendo á súa idade xeolóxica: 

2.1.3.1.1 Pre Cámbrico 

Hercínico (PC): 

Os terreos correspondentes á formación granítica do Hercínico, localízanse na zona norte do Concello 
de Burela. Trátase dunha formación granítica que recibe o nome de "Granito de San Cibrao -Burela".  

Está constituído por materiais de xénese magmática e metamórfica entre os que destacan 
principalmente gneises e migmatitas de carácter homoxéneo cunha organización complexa, 
acompañados de residuos de metasedimentos de carácter gneístico e mesmo cuarcítico. 

2.1.3.1.2 Cámbrico 

Cuarcita de Cándana Inferior (CA1): 

Presenta unha ampla representación na zona do Concello de Burela.  

Trátase dunha serie moi monótona, aínda que poden aparecer intercalacións irregulares 
microconglometráticas e arcósicas ou subarcósicas.  

A textura das cuarcitas é granoblástica de gran medio ou fino   existindo tamén horizontes de tamaño 
groso, na súa maioría heterométrico. O cuarzo preséntase en cristais xenomorfos, cos contornos 
lobulados ou suturados, e en ocasións con extinción ondulante. 

A potencia das cuarcitas é imposible de precisar debido á ausencia de  materiais infraxacentes a 
estas. O intenso repregamento ao que están sometidas induce a esaxerar o seu espesor, que non 
debe superar os 200 metros. 

Dende o punto de vista sedimentolóxico, atópanse materiais pouco  evolucionados (feldespatos 
principalmente). 

2.1.3.1.3 Cuaternario 

O conxunto de depósitos atribuíbles ao cuaternario teñen unha notable   importancia na localidade 
de Burela. Cabe destacar a heteroxeneidade e variedade litolóxica.  

Cronoloxicamente clasifícanse en Cuaternario inferior (Plistoceno) e Cuaternario Superior (Holoceno). 

Plistoceno. (Q 1 ) 

Dentro do Concello de Burela localízanse as seguintes  formacións: 

Depósitos de Rasa. (Q1R) 

Localízanse nas inmediacións da liña de costa. As descontinuidades débense ós                             
procesos erosivos máis recentes delimitando áreas planas cunha profundidade aproximada a 5 
metros. 

Depósitos periglaciares (conos de dexección antigos) (Q1Cd) 

Atópase tamén  na zona costeira. Localízase un cono de dexección que fosiliza parcialmente os 
depósitos de Rasa. Trátase de depósitos terríxenos constituídos por materiais cuarcítico.  

Existe abundantes horizontes irregulares de areas limosas da orde de 20 a 40 cm de potencia, que 
localmente presentan estratificación cruzada.  

Tamén existen bolsadas de areas con frecuentes bostelas ferruxinosas.  
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Morfoloxicamente, as fácies grosas predominan no eixe do cono e as fácies finas nos costados. 

2.1.3.1.4 Holoceno. (Q) 

Praias (QP) 

Son depósitos areentos nos que predominan as fraccións de area fina e moi fina, representando da 
orde do 90% do sedimento.  

Na creación destes depósitos de praia, os fortes ventos da zona,   desenvolven un papel principal ao 
igual que a ondada, dado que se trata dunha zona cunha actividade mariña importante, na que os   
grandes temporais producen importantes modificacións nestes tipos de  depósitos. 

2.1.3.1.5 Coluvións (QC) 

Forman un grupo de depósitos de granito que se desenvolveron sobre os granitos da formación 
granítica "San Cibrao -Burela".  

Están constituídos por bloques irregulares e bólas con abundantes cantos e gravas, engastados nunha 
considerable matriz areenta. 

2.1.3.1.6 Eluvions (QE) 

Trátase de áreas irregulares, afectadas por fenómenos de alteración "in situ" de notable profundidade.  

Son asimilables a depósitos areentos, que inclúen algúns cantos ou bólas de material inalterado, 
conservando vestixios da primitiva estrutura de granito. 

2.1.3.1.7 Sedimentos antrópicos. (QSa) 

Trátase de materiais provenientes do lavadoiro industrial de Caolín, localizado nas inmediacións de 
Burela. 
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2.1.3.2 Xeoloxía económica 

2.1.3.2.1 Minaría 

Na localidade de Burela destaca a presenza de materiais caoliníferos, que se atopan ligados ao 
macizo granítico de  San Cibrao-Burela formando bolsadas moi irregulares e  anómalas. Están en parte 
mesturados con materiais terríxenos, e teñen a súa orixe na alteración e caolinización dos 
compoñentes feldespáticos do granito. 

Consecuencia diso, en Burela sitúase unha planta de lavado de   caolín, pertencente ao maior 
produtor de España e ao segundo de   Europa, cunha capacidade de tratamento superior ás 250 T / 
día; representando a Provincia de Lugo no ano 1996, (últimos datos publicados), o 17,50% da 
produción vendible de caolín a nivel estatal. 

2.1.3.2.2  Canteiras 

 A canteira localizada nas proximidades de Burela céntranse na  explotación do granito inalterado, 
dentro das facies de gran medio a  groso. A actividade da canteira redúcese á extracción de bloques 
de granito para a construción de diques e diques. 
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2.1.4 EDAFOLOXÍA 

2.1.4.1 Clasificación dos chans segundo a súa orixe. 

Se se realiza unha clasificación do chan segundo a súa xénese, e as súas propiedades, atopamos na 
localidade de Burela dous tipos estruturais de chan: 

 Grupo Udorthent 

 Grupo Haplorthod 

2.1.4.1.1 Grupo Udorthent 

Está formado por asociacións de chans Entisols e Inceptisols. 

Os Entisols son chans sen horizontes claramente desenvolvidos, moi pouco evolucionados. Presentan 
horizontes do tipo A/C é dicir, contan cunha primeira capa de espesor variable de cor escura cun alto 
contido en materia orgánica mesturada con minerais de cuarzo (horizonte A), a continuación atópase 
unha capa de rocha nai granítica meteorizada (horizonte C).  

Non existe ningún horizonte desenvolvido de diagnóstico, pois unicamente posúen o horizonte superior 
con cores variables segundo a cantidade de materia orgánica existente no medio. 

Os Inceptisols son chans con horizontes de diagnóstico moi ben desenvolvidos, pero sen horizontes de 
iluviais. Trátase de chans eluviados, pero non iluviados debido á falta de tempo, por migracións 
oblicuas, etc. xa que se atopan influenciadas por un clima, como o de Burela, que supón un lavado 
constante de chans durante todo o ano.  

Nos chans deste tipo atopamos horizontes A/B/C. Os horizontes A e C son idéntico aos horizontes dos 
Entisols.  

No caso do horizonte B trátase dun horizonte de máxima acumulación de materiais en suspensión ou 
de arxilas, cun máximo desenvolvemento de estruturas en bloques, prismáticas ou ambas as dúas.  

Neste caso o Horizonte B aparece con síntomas de alteración química.  

Estes chans son medianamente profundos con texturas franco- areentas. 

Os chans do grupo de Udorthent atópanse ao sur da localidade de Burela. 

2.1.4.1.2 Grupo Haplorthods 

Está formado pola agrupación de chans Alfisols, xunto con inceptisols (explicados no grupo udorthec) 
e por ultimo chans de tipo spodosols. 

Os chans do tipo Alfisols son chans non moi áridos. É o tipo de chan    máis desenvolvidos dos atopados 
na zona. Presentan un perfil A/Bt/C.  

O Horizonte Bt é un horizonte de acumulación de arxila iluviado que recibe o nome de Arguico que se 
forma como consecuencia polo lavado dos horizontes superiores. 

Xunto a o os Alfisols e os inceptisols agrúpanse xunto a chans de tipo spodosols. Este tipo de chan 
caracterízase por ter un Horizonte espódico, trátase dun horizonte de iluviación con Humus e 
esquistosidade, chans podosólicos.  

Trátase principalmente de materia orgánica en estado de mor, debido principalmente a 
ensanchamentos, ou por unha excesiva acidez producida pola coexistencia dunha rocha pobre en 
alcalino-térreos, pluviosidade constante e unha vexetación con residuos pobres e acidificantes (como 
é o caso do eucalipto) esta segunda asociación de chans abranguen a maioría da localidade de 
Burela. (Ver plano tipos de chan). 
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2.1.4.2 Clasificación dos chans segundo o seu material orixinario 

Se se realiza unha clasificación dos chans en función do seu material orgánico atopamos os seguintes 
tipos de chans en Burela. 

 Chans Residuais (Rochas graníticas) 

 Chans Transportados (Aluvións e Chairas costeiras). 

2.1.4.2.1 Rochas graníticas 

De todas as rochas ígneas intrusivas, o granito é o máis común. Nos chans derivados de rochas 
Graníticas son relativamente superficiais e estériles, atopándose xeralmente sobre un leito rochoso 
fracturado.  

As capas superficiais son xeralmente area. 

Clasificación Textural de rocha Granítica. (USDA) 

Nos climas húmidos, con temperaturas suaves, como no caso de Burela, o desenvolvemento do perfil é 
maior onde se permiten os cultivos.  

A capa freática estacional está preto da superficie. Debido á impenetrabilidade por porosidade na 
rocha e da maior plasticidade das capas superiores, a capacidade de retención de auga é baixa, e a 
drenaxe interna é baixo. Estas características fan que se atopen escasas zonas de almacenamento de 
augas profundas. 

Os chans desenvolvidos nun clima húmido, como é o caso da localidade de Burela, teñen unha boa  
Drenaxe superficial, sendo este moderado nos horizontes inferiores debido á baixa percolación. 

2.1.4.2.2 Aluvións 

O termo aluvión, utilízase para describir a aqueles sedimentos   depositados por correntes de auga, ao 
acontecer cambios bruscos de   pendentes e velocidade das augas cando estas chegan a superficies   
relativamente chairas. 

Os chans dos aluvións caracterízanse por ter unha ampla variedade de texturas.  

Clasificación Textural de rocha metasedimentaria de depósitos fluviais (aluvións). (USDA) 

Trátase de chans estratificados non consolidados que poden estar parcialmente cementados debido 
ao arrastre e depósito nas zonas baixas dos depósitos das zonas montañosas. 

Son chans moi ben drenados, debido á estratificación e o tipo de textura do chan. Os chans de 
aluvións son chans profundos xerados sobre un chan rochoso. 

2.1.4.2.3 Chairas costeiras 

A súa formación comeza coa sedimentación de gravas, areas, limos e areas conducidas polos 
sistemas fluviais ás liñas costeiras. As ondas e correntes oceánicas arrastran estes materiais que se 
depositan no fondo en capas paralelas. 

Os chans característicos das chairas costeiras son moi variados, de texturas mesturadas non 
consolidadas, estratificadas e con pendentes suaves cara ao mar. A presenza de gravas pode indicar 
unha previa elevación da liña de costa. 

Clasificación Textural de rocha metasedimentaria de chairas costeiras. (USDA) 

Trátase dun chan areento, ben drenado na súa parte superior, mentres que na zona inferior se atopan 
chans de capas moi finas.  

A capa freática atópase próxima á superficie que pode estar entre profundidades de 180- 300 cm, nas 
zonas altas e case a nivel de superficie nas zona baixa. 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  26 

t  a
planes y proyectos
e

 

2.1.5 HIDROLOXÍA 

2.1.5.1 Hidroloxía superficial  

A localidade de Burela ten unha pequena rede fluvial, constituída principalmente por  ríos de pequeno 
tamaño, que aínda contando con caudal continuo ao longo de todo o ano, teñen pouca 
importancia polo seu escaso recorrido. A climatoloxía propia da zona con precipitacións repartidas ao 
longo de todo o ano, xunto á presenza dun relevo abrupto, favorece a presenza de diversos regatos 
de caudal discontínuo que verten as súas augas ao mar directamente ou ben aos ríos Cobo e 
Requeira.  

As concas son tamén bastante pequenas, polo xeral menores de 1 Km2, podéndose diferenciar dúas: 

Conca Norte, a pertencente os ríos Burela, de 1.100 metros de lonxitude e o río Pomedas, de pouco 
mais de 1.5 Km. 

Conca Sur, pertencente o río Arca ou Bordeón e Perdouro. Ambos ríos teñen unha lonxitude de 1 Km. 
Dita conca é a única inventariada polo plan hidrolóxico Galicia Costa no concello de Burela. 

2.1.5.2 Hidroloxía subterránea  

A zona de Burela, e en xeral todo a área correspondente á Mariña   de Lucense presentan uns recursos 
de augas subterráneas moi limitadas. Os chans da localidade de Burela pertencen a dous tipos, 
segundo sexa a súa composición, chans graníticos ou chans con rochas metasedimentarias de 
minerais de cuarzo.  

En ambos os dous casos trátase chans cun índice de permeabilidade baixo. Atendendo ao tipo de 
chans existente, distínguense dous tipos de almacenamento de auga no substrato. 

 Zonas de auga a través de fisuras.  

 Zonas de auga en las unidades metasedimentarias.  

 

 Zonas de auga en fisura  

Localízase na zona de chans graníticos. O almacenamento de auga realízase nas fisuras do substrato 
rochoso por onde a auga en profundidade circula e se acumula nas fisuras. Teñen a súa orixe na rede 
de diáclases, e fracturas do substrato.   

Presentan unha baixa permeabilidade (zonas vermellas) 

 Zonas de auga nas unidades metasedimentarias  

Son áreas de carácter aluvial dentro dos macizos de granito caracterízanse por ser zonas de 
morfoloxía irregular, tanto na superficie como en profundidade, que como procede dunha 
disgregación do chan granítico, se comporta como un medio detrítico poroso que admite e 
almacena auga. 

Este tipo de almacenamento dá lugar á formación de bolsadas susceptibles de ser aproveitadas. 

Correspóndense cas áreas azuis. 
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2.1.6 CLIMA 

2.1.6.1 Datos climáticos: 

No caso do Concello de Burela, non se dispón dunha estación meteorolóxica cunha serie de datos 
suficiente para poder analizar a climatoloxía de Burela. Por esta razón utilizáronse os datos das 
estacións meteorolóxicas máis próximas ao municipio de Burela, para poder analizar a climatoloxía do 
Concello. 

As estacións meteorolóxicas que se utilizaron para a realización do estudio climatolóxico de Burela, son 
as seguintes: 

Estación  Concello  Instalación  UTM X-29 T  UTM Y-29 T  Altitud  
Xunqueira  Viveiro  1991  612845  4834430  15 m  

2.1.6.2 Temperatura 

As temperaturas medias oscilan entre os 7º C e 11º C durante os meses máis fríos (novembro, 
decembro xaneiro e febreiro), e 16º C e 20º C durante os meses de verán (xuño, xullo e agosto). 

Ene Feb Mar Ab Mai Xuñ Xul Ago Set Out Nov Dec Anual 
T media 0,6 9,8 13,3 11,5 14 17,1 17,9 19,5 17 16,2 10,7 8,1 13,8 
T max abs 19 22 21,5 22 22 26,5 26,5 29,5 25 27 19,5 18 29,5 
T max 
media 14,2 14,5 17,2 16,5 18,3 21,7 22,5 24,9 21,7 21,3 15,1 13,2 18,4 
T min abs 1 -1,5 3,5 2,5 4 6 8 9 5,5 7 1,5 -3 -3 
T min 
media 6,9 5,1 9,3 6,6 9,8 12,5 13,3 14,1 12,3 11,1 6,4 2,9 9,2 

Analizando os valores rexistrados das temperaturas, pódese afirmar que o réxime de temperaturas en 
Burela se caracteriza por temperaturas suaves en  inverno e en verán. 

En inverno a temperatura media oscila entre 7º C e 11º C. As temperaturas mínimas rexistradas en 
Burela atópanse entre os -3º C e os 4º C, mentres que as temperaturas máximas para o devandito 
período non superan o rango de 16º C e 20º C. 

Os veráns, tal e como se comentou anteriormente son suaves con temperaturas medias que oscilan 
entre os 16º C e os 20º C durante os meses de xuño, xullo e agosto. As temperaturas máximas 
rexistradas en Burela nesta época do ano atopan entre os 26º C e os 30º C mentres que a 
temperaturas mínimas medias son de entre 8º C e 13º C. 

2.1.6.3 Precipitacións 

A continuación preséntanse os datos de precipitacións totais, é dicir, a cantidade de chuvia  
acumulada por mes, recollidos na estación meteorolóxica de Xunqueira. 

 

Estación En Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Xunqueira 291 82 238 97 113 42 84 46 105 117 74 90 1379 
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No gráfico seguinte pódese observar que a distribución das precipitacións na zona son moi irregulares, 
repartidas ao longo de todo o ano. 

Os meses con maior volume de precipitacións correspóndense cos de inverno, especialmente xaneiro 
e marzo nos que se rexistraron precipitacións de ata 291 mm. 

Por outro lado os meses nos que a precipitación é menor corresponden á época estival, 
especialmente o mes de xuño, onde a precipitación recollida nas estacións estudadas non supera os 
50 mm chegando mesmo a recollerse 14 mm no mes de xuño en da estación meteorolóxica de "Pedro 
Murias". 

Nos meses de xullo e Agosto as precipitacións recollidas atopan no ámbito dos 50 -60 mm. 

Tal e como se pode ver na táboa adxunta, as precipitacións máximas prodúcense xeralmente no mes 
de setembro, onde as precipitacións recollidas nestas datas poden ser de 90 mm /día. 

O incremento das precipitacións nesta época do ano en Burela, ao igual que no resto de Galicia, 
pode ser consecuencia dunhas condicións climáticas que se caracterizan polo predominio dunha 
circulación zonal intensa, unha latitude que facilita un transito fluído de perturbacións atlánticas de 
carácter ondulatorio máis inestable, ademais de que os seus sistemas frontais asociados varíen no 
territorio provocando abundantes chuvias. 

Estación En Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Xunqueira 46 17 37.5 15.5 44.5 15.2 42.5 11.5 80 14.5 17 25.5 80 

2.1.6.4 Balance hídrico 

O balance hídrico ten como finalidade a representación do ETP (Evapotranspiración potencial, en 
mm) fronte á precipitación (P, en mm). A ETP é un parámetro que cuantifica a evaporación producida 
por a respiración da vexetación nunhas determinadas condicións, cando esta recubre totalmente o 
solo e onde o subministro de auga é restrinxido, no podendo acumular o solo mais de 100 mm de auga 
cada mes. 

O déficit de auga, é o período durante o que a planta puido sufrir estrés hídrico, tendo lugar na época 
estival tardía, desde Xullo ata Setembro.  
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2.1.6.5 Vento 

No primeiro trimestre, especialmente os meses de xaneiro e marzo, alcánzanse as maiores velocidades 
medias, alcanzándose valores entre os 1,8 -3,6 m/s; por outro lado os meses con menor incidencia de  
vento pertencen xeralmente á época estival.  

Estación En Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Xunqueira 1.8 1.3 1.8 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.2 0.8 0.8 1.1 

 

2.1.6.6 Índices e clasificacións climáticas 

Tal e como se observa no estudio realizado, a localidade de Burela ten un clima oceánico 
caracterizado pola presenza de temperaturas suaves ao longo de todo o ano. A temperatura media 
de Burela oscila entre os 7º C e 14º C nos meses de inverno (novembro, decembro, xaneiro, febreiro e 
marzo) e os 16º C e 20º C nos meses máis cálidos (xuño, xullo e agosto). 

Ao longo do ano non existen períodos de xeada (temperatura media menor de 7º C) aínda que se se 
rexistraron temperaturas mínimas por debaixo de 0º C chegando a mínima absoluta a -3º C. 

En canto ás temperaturas máximas, a máxima rexistrada non supera os 30º C. 

A presenza do mar na localidade de Burela, asegura un alto contido en vapor de auga no aire, 
ocasionando que os valores medios de humidade relativa rexistrados na localidade sexan altos 
durante todo o ano (68% e 90% de Humidade Relativa). 

A alta porcentaxe de humidade rexistrada, xunto á latitude e orografía do terreo, ocasiona que se 
produzan precipitacións de forma constante distribuídas ao longo de todo o ano. 
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2.1.7 VEXETACIÓN 

A vexetación é un dos principais elementos do medio físico que conforman a paisaxe e definen o uso 
e estilo e vida da poboación, herdando un factor histórico nela. A isto podémoslle engadir o papel 
ecolóxico, desde función biolóxicas ata protectoras. 

2.1.7.1 Encadre bioxeográfico. 

Bioxeografía: 

O encadre bioxeográfico basease na descrición de unidades do territorio a partir da distribución das 
especies e das comunidades vexetais. O Concello de Burela, segundo a clasificación de Rivas Martínez 
(1984), circunscríbese no seguinte marco: 

Rexión corolóxica Eurosiberiana 

 Subrexión Atlántico-Medioeuropea 

  Superprovincia Atlántica 

   Provincia Cántabro-Atlántica 

     Subprovincia Galaico-Portuguesa 

     Sector Galaico-Portugués 

2.1.7.2 Vexetación potencial: 

2.1.7.2.1  Vexetación zonal 

Enténdese por vexetación potencial dun territorio o conxunto de comunidades vexetais que constitúen 
as cabezas de serie presentes no devandito territorio e que, en ausencia de actividade humana, 
deberían constituír a súa cuberta vexetal. Polo xeral a vexetación potencial adoita estar integrada por 
comunidades climático de carácter climatófilo (zonais) e edafohigrófilo. 

A  vexetación potencial zonal da localidade de Burela corresponde ao bosque caducifolio típico da 
Europa Atlántica, este é unha formación arborada de elevada diversidade específica e con 
predominio de caducifolias, aínda que presenta tamén algúns xeoelementos laurifolios e 
subesclerófilos.  

Concretamente inclúese dentro do piso coliño da península Ibérica ao que pertencen territorios 
costeiros, vales e montañas dende o mar ata os 300 a 400 m de altitude. 

Dentro deste piso englóbanse a serie das carballeiras coliños e coliño-montanos acidófilos 
cantabroatlánticos.: 

2.1.7.2.2 Serie coliño-montana galaico-asturiana acidófila do carballo 

(Quercus robur).. Este corresponde na súa etapa madura ou clímax a un bosque pechado no que é 
dominante o carballo de folla sésil ou carballo (Quercus robur).  

Este desenvólvese sobre os chans silíceos en todas as exposicións, pero non soporta unha hidromorfía 
ou empozamento prolongado, xa que en tales casos cede ante os amieirais (Alno-Umion:Scrophulario 
pyrenaicae-Alnetum) ou fresnedas mixtas con carballos e abeleiras (Carpinion:  Polysticho-Fraxinetum 
excelsioris) Os piornales que substitúen ás carballeiras acidófilas galaico-asturianos levan grande 
cantidade de breixo (Erica arborea), fento común (Pteridium aquilinum), xesta branca (Cytisus striatus), 
vasoira negra (Cytisus scoparius) e tojos (Ulex europaeus), aos que se une Cytisus ingramii nos chans 
sobre anfibolitas no subsector Galaico-Asturiano setentrional (Ulici europaei-Cytisetum ingramii, 
Cytisenion striati, Genistion polygaliphyllae). 

A localidade de Burela atópase dentro dunha faciación ou subserie outeiro de Laurus nobilis de áreas 
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moi oceánicas.  Este tipo de comunidades recibe en Galicia o nome de fragas ou carballeiras.  
Domina nestas formacións o carballo (Quercus robur), pero tamén aparece o cerqueriro (Quercus 
pyrenaica) e carballo albar (Quercus petraea ) aínda que este último moi localizado.  

O castiñeiro (Castanea sativa ) mestúrase coas outras especies das fragas, pero non quedan masas 
monoespecíficas (sotos) importantes.  

Das fagáceas esclerófilas só esta representado o sobreiro (Quercus suber), aínda que moi localizado e 
escaso. 

Tamén atopamos zonas ás que corresponde unha vexetación potencial, como por exemplo as 
turbeiras ou brañas, galerías de ríos e regueiros, roquedos, dunas mariñas e praias, etc. Nestes casos as 
comunidades vexetais que aparecen son moi similares ás localidades con parecidos condicionantes 
mesológicos.  

O terreo ocupado por esas comunidades subarbustivas e/ou herbáceas (helechares, retamares, 
breixeiras) vénse repoboando dende hai varias décadas con especies arbóreas foráneas de 
crecemento rápido ou lento co fin de aproveitar a elevada produtividade forestal que esta zona ten. 

Como consecuencia as formacións vexetais que maior carácter imprimen á paisaxe son piñeirais (Pinus 
pinaster, Pinus radiata e Pinus sylvestris ) e eucaliptales (Eucalyptus globulus) dándose un maior 
predominio dos piñeirais respecto dos eucaliptais. 

2.1.7.2.3 Vexetación azonal. 

Nos bordes dos ríos e nas zonas de capa freática alta permanente, a vexetación potencial 
denominase azonal, e está constituída por especies denominadas ripícolas. Son formacións de gran 
importancia ecolóxica e  vitais para a subxección das ribeiras e control da calidade da auga. 

As comunidades vexetais correspondan á asociación Valeriano - pyrenaicae - Alnetum glutinosae, 
cuxa especie principal, o ameneiro (Alnus glutinosa), aparece xunto a outras especies secundarias 
como o sauce (Salix atrocinerea), o fresno (Fraxinus excelsior), avellano (Coryllus avellana), o saúco 
(Sambucus nigra) e o bidueiro (Betula alba). A maiores altitudes, e como consecuencia dunha menor 
influencia oceánica e maior riqueza de nutrintes, derivado das calizas (río Mao e Cabe), os marxes 
ripícolas complétanse con especies como o chopo (Populus nigra) e o pedraio (Acer psudoplatanus), 
constituíndo outra morfoloxía de bosques de ribeira. 

Dentro do estrato herbáceo aparecen especies higrófilas como Deschampsia caespitosa, Senecio 
nemorensis, Oenanthe crocata, etc ... e outras rosáceas espiñosas. 

2.1.7.3 Vexetación existente 

O piñeiro marítimo (Pinus pinaster) é a especie máis utilizada nas repoboacións forestais. Este piñeiro é 
a especie máis representada ao longo do territorio de Burela, estas masas poden considerarse puras 
pois as árbores doutras especies incluídas nelas non teñen importancia. No territorio de Burela 
aparecen unha grande masa de piñeiro marítimo que se dispón ao sueste limitando co Concello de 
Foz., nesta mancha de piñeiro marítimo predomina o latizal e a cobertura é de aproximadamente do 
90%. Tamén aparecen outras estirpes arbóreas ou arbustivas, que non forman masa e pódense atopar 
como pés illados, formando pequenas rodais, en sebes, etc, por exemplo cabe citar Acacia 
melanoxylon (parte costeira), Acacia de albata (costa), Prunus laurocerasus (sebes e asilvestrado en 
fragas), Escallonia rubra (sebes), Ligustrum vulgare (sebes), Myoporum laetum (sebes), Juglans nigra 
(terreos de cultivos en pobos), Acacia spseudacacia (asilvestrada), Cupressus lusitanica (Monte rego 
Escuro en San Martin de Mondoñedo), Chamaecyparis lawsonniana, Eucalyptus viminalis e E.resinifera 
(Ribeiras de Sor). 

As formacións de Pinus pinaster inclúense na subasociacion Ullici europaei-Ericetum cinereae 
pinetosum pinastri. O seu comportamento é o de engadir un dosel arbóreo á matogueira de 
ericifruticeta sobre o que estes repoboacións se adoitan realizar. 

No sotobosque mantéñense esas comunidades de toxeira - breixeira conservando a diversidade 
especifica e a estrutura. En piñeirais de Pinus pinaster de Monte Forxas, Monte Roza dous Abieiros, 
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Chavín, Monte Rego Escuro e Rebeiras do Sor. 

A composición destas masas é moi irregular(aparecen pés de diferentes clases de idade) ambas as 
dúas especies atopan asociadas e en mosaico.  Os repoboacións de piñeiro marítimo son naturais e as 
de eucalipto implantadas e nalgún caso rebrote de cepa.  Xeralmente a fracción de cabida de 
ambas as dúas especies é do 70%. En Burela esta formación é a maioritaria e forma unha matriz ao 
longo de todo o territorio entre a cal sitúanse as manchas das demais asociacións da zona. 

Pódese considerar que a cobertura desta superficie é dun 70% de piñeiro marítimo e dun 30% de 
eucalipto aínda que estes datos son variables, atopándose zonas onde o eucalipto é predominante. 

Masas mixtas de Eucalyptus globulus e Pinus pinaster aparece un estrato inferior arbóreo con Quercus 
robur, Betula celtiberica, Quercus pyrenaica, Castanea sativa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Salix 
atrocinerea, Arbutus unedo. No estrato subarbustivo entran Erica arborea, E. mackaiana, E.cinerea, 
E.umbellata, Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Smilax aspera, Smilax mauritanica, Clinopodium 
vulgare, Tuberaria globularifolia, Daphe gnidium 
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2.1.8 HÁBITATS 

O Atlas dos Hábitat de España é o resultado de cartografar a vexetación de España considerando a 
asociación vexetal como unidade inventariable e a unha escala de traballo de campo de 1:50.000. 

A través dos estudios de campo, modificase e redelimítase ditos ámbitos, para adaptalos á cartografía 
1:1000 e 1:5.000 do PXOM. 

Identifícanse as seguintes áreas, segundo os códigos establecidos no Atlas de Hábitats: 

Ámbitos  Código UE Tipo de Hábitat 

202 1230 Non prioritario 

210 1230 Non prioritario 

242 1230 Non prioritario 

242 4030 Non prioritario 

247 4020 Prioritario : Hábitat 302023 

250 1230 Non prioritario 

 

Para cada unha destas áreas defínense os seus hábitats, do seguinte xeito: 

 ‘Código UE’: Identificación do código da Directiva Hábitats que identifica os grandes grupos.  
 ‘Descrición’: Descrición literal do Hábitat. 
 ‘Código do Hábitat’ Identificación segundo as especies vexetais que conteñen. 
 ‘Nome hábitat’: Denominación do nome científico do hábitat. 
 ‘Descrición hábitat’:  denominación do nome común do hábitat. 
 ‘Porcentaxe de ocupación’: Porcentaxe de ocupación do hábitat no ámbito descrito. 
 ‘Grao de naturalidade’: Campo no que aparece estimada a naturalidade do hábitat 

correspondente, valorada de 1 a 3, sendo o 3 o valor de maior naturalidade. 
 ‘Prioritario’:  Indica se o Hábitat é prioritario ou non. En caso de que o Hábitat estea fóra da 

Directiva aparecerá baleiro. 
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Ámbito Código UE Descrición Código 
hábitat 

Nome 
Hábitat 

Descrición 
hábitat 

Porcentaxe de 
ocupación 

Natur
alidad
e 

Prioritario 

202 1230 Acantilados 
con 
vexetación 
das costas 
atlánticas e 
bálticas 

123015 Dauco 
gummiferi
-
Festucetu
m 
pruinosae 
Rivas-
Martínez 
1978 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as 
galaicoast
uriano 
occidentais 
con 
angélicas 

12 1 Non 

123017 Spergulari
o 
rupicolae
-
Armerietu
m 
depilatae 
F. Prieto & 
Loidi 1984 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as galaico 
asturianos 
occidentais 
e 
norastúrico
s 

88 1 Non 

210 1230 Acantilados 
con 
vexetación 
das costas 
atlánticas e 
bálticas 

123015 Dauco 
gummiferi
-
Festucetu
m 
pruinosae 
Rivas-
Martínez 
1978 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as 
galaicoast
uriano 
occidentais 
con 
angélicas 

12 1 Non 

123017 Spergulari
o 
rupicolae
-
Armerietu
m 
depilatae 
F. Prieto & 
Loidi 1984 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as galaico 
asturianos 
occidentais 
e 
norastúrico
s 

88 1 Non 

242 1230 Acantilados 
con 

123015 Dauco 
gummiferi

Céspedes 
costeiros 

12 3 Non 
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Ámbito Código UE Descrición Código 
hábitat 

Nome 
Hábitat 

Descrición 
hábitat 

Porcentaxe de 
ocupación 

Natur
alidad
e 

Prioritario 

vexetación 
das costas 
atlánticas e 
bálticas 

-
Festucetu
m 
pruinosae 
Rivas-
Martínez 
1978 

halocasmo
fíticos 
espelucícol
as 
galaicoast
uriano 
occidentais 
con 
angélicas 

123017 Spergulari
o 
rupicolae
-
Armerietu
m 
depilatae 
F. Prieto & 
Loidi 1984 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as galaico 
asturianos 
occidentais 
e 
norastúrico
s 

12 3 Non 

4030 Buxeiros 
secos 
europeos 

30304B Ulici 
europaei-
Ericetum 
vagantis 
Guinea 
1949 

Buxeira-
toxeiraes 

88 3 Non 

250 1230 Acantilados 
con 
vexetación 
das costas 
atlánticas e 
bálticas 

123015 Dauco 
gummiferi
-
Festucetu
m 
pruinosae 
Rivas-
Martínez 
1978 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as 
galaicoast
uriano 
occidentais 
con 
angélicas 

12 1 Non 

123017 Spergulari
o 
rupicolae
-
Armerietu
m 
depilatae 
F. Prieto & 
Loidi 1984 

Céspedes 
costeiros 
halocasmo
fíticos 
espelucícol
as galaico 
asturianos 
occidentais 
e 
norastúrico

88 1 Non 
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Ámbito Código UE Descrición Código 
hábitat 

Nome 
Hábitat 

Descrición 
hábitat 

Porcentaxe de 
ocupación 

Natur
alidad
e 

Prioritario 

s 

247 4020 Buxeiros 
húmedos 
atlánticos de 
zona 
templadas 
de Erica 
ciliaris e Erica 
tetralix 

302023 Gentiano 
pneumon
anthes-
Ericetum 
mackaia
nae 
Tüxen & 
Oberdorf
er 1958 

Buxeira -
toxeira 
meso-
higrófilo 
ovetense e 
galaico-
asturiano 
septentrion
al 

12 3 Si 

   613014 Arnicetu
m 
atlantica
e Bellot 
1968 

Turberas 
planas 
oligótrofas 
galaico-
portuguesa
s e 
asturianas 

12 3  

   613015 Carici 
durieui-
Sphagnet
um 
compacti 
Rodríguez 
Oubiña 
(1986) 
ined. 

Turberas de 
esfagnos 
con Carex 
durieui e 
Sphagnum 
compactu
m 

88 3  

   613016 Erico 
mackaia
nae-
Sphagnet
um 
papillosi 
F. Prieto, 
M.C. 
Fernánde
z & 
Collado 
1987 

Turberas 
abombada
s con 
briófitos, 
esfagnos e 
Erica 
mackaia 

12 3  

 Incorporase plano adxunto cas situacións dos hábitats. Cabe destacar que o ambito 247 alberga un 
hábitat de tipo prioritario, nun ámbito coincidente co espazo natural incluido no PHGC. 
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2.1.9 USOS DO SOLO 

O uso do solo constitúe  o reflexo das características non só biofísicas, sino tamén socioeconómicas, 
dende o punto de vista de transformación do solo executada pola poboación. Este feito resulta 
fundamental de cara á planificación do territorio, xa que esta se atopa altamente limitada ó réxime 
de usos actuais do territorio. 

Ademais permite entender moitos dos parámetros (socioeconomía, asentamentos, etc...) estudados 
noutros apartados. 

Na determinación dos usos do solo na actualidade, utilizáronse as fotografías en cor correspondentes 
a un vó do ano 1999 a escala 1:20.000 realizado polo SITGA. 

A escala das fotos aéreas permiten traspoñe-los usos identificados á Cartografía Dixital da Xunta á 
escala 1:5.000. Posteriormente en campo testáronse estes usos, e corrixíronse as diferenzas respecto ós 
tomados das fotografías aéreas. 

2.1.9.1 Usos clasificados 

2.1.9.1.1 Usos aro gandeiros 

Con anterioridade á identificación dos usos do solo, elaborouse un bocexo de agrupacións de uso, 
distinguíndose as seguintes  categorías: 

 Agropecuario (Ag): Defínese coma aquel terreo cultivado ordinariamente co fin produtivo 
primario (agricultura e gandería), xa poden ser constituídos polos pastos de sega ou a dente, 
así como os cultivos. 

Os cultivos e as alternativas corresponden a un policultivo de subsistencia. 

Estas zonas de labor intensivo aparecen en Burela situadas moi próximas á zona urbana e son prados 
de sega xeralmente de pouca extensión situadas preferentemente nos bordos dos ríos e regueiros ou 
noutros lugares nos que a capa freática é alta polo menos durante grande parte do ano. 

Os prados naturais son inexistentes, sendo máis frecuente aqueles nos que as comunidades herbáceas 
se manteñen debido ás continuadas actuacións antrópicas (regos, fertilizacións, pastoreo, sega, 
destrución de especies leñosas invasoras, etc.) de forma moi puntual. 

 Matogueira: Establécese como matogueira aquelas superficies cubertas soamente polas 
especies de sotobosque e mato, coma toxeiras, uceiras, etc... de orixe natural ou aquelas 
parcelas de mato que proceden da degradación do bosque (queimas) ou restauración a 
partir do abandono de terras agrícolas. Ámbitos constituídos pola ocupación predominante 
de matogueiras, principalmente uceiras, acompañadas de especies cespitosas e gramíneas. 
Existen non obstante outras áreas tamén poboadas polo mato, por exemplo os toxos, pero non 
resultan grafados o resultar ser especies acompañantes.  

 Repoboado, Eucalipto e Piñeiro: Defínese como aquelas masas forestais monespecíficas 
integradas por unha única especie repoboadas de xeito artificial, xeralmente referímonos ós 
piñeiros. 

 Improdutivo: Defínense aquelas áreas significativas onde non existe ningunha cuberta natural 
(vexetal ou rochosa) ocupada xeralmente por edificacións, estradas, explanadas, etc. 
Ocupado por unha pequena localización ó suroeste do Concello, este ámbito se corresponde 
cunha antiga explotación mineira, ademais recolle os ámbitos urbanos do Concello. 

Burela presenta unha elevada produtividade forestal polo cal moitos montes foron repoboados con 
especies de crecemento rápido entre as que destacan o piñeiro marítimo (Pinus pinaster), pino insigne 
(Pinus radiata), e eucalipto (Eucalipto globulus). Estas superficies representan máis da metade da 
cobertura do territorio e suplantaron en boa medida ás especies potenciais da zona que pertencen ao 
típico bosque caducifolio eurosiberiano (no cal aparecen especies como o cerqueiro (Quercus 
pyrenaica),..... que quedou reducido a pequenas manchas de carballeiras ou fragas, debido sobre 
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todo a lumes e cavaduras, que se foron acantoando nos húmidos cavorcos e nas abas escarpadas.  
non aparecendo no territorio de Burela ningunha mancha representativa destes bosques caducifolios. 

A diferenciación dos usos do solo pódese observar no plano de información 5.8, no que de seguido se 
amosa un resumo en función da superficie e porcentaxe da superficie ocupada. 
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2.1.10 FAUNA 

2.1.10.1 Introdución: 

O estudio do fauna considerou como base do estudio aqueles mamíferos, anfibios, aves, peces ou 
réptiles que viven no medio ambiente natural, con especial atención aquelas especies que se 
protexen en normativas internacional, europeo, estatal ou galega. 

Para os Tratados e Convenios internacionais e europeos, recollese o anexo no que se atopan as 
especies: 

 Convenio de Berna relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural de Europa 
(Berna, 1979). O seu obxectivo é  garantir a conservación da vida silvestre e do medio natural 
de Europa, mediante unha cooperación entre os Estados. Comprende varios anexos, en los 
que se establecen varias medidas de protección específicas: 

o Anexo II: Comprende as especies de fauna estritamente protexidas. 

o Anexo III: No que se recollen as especies nas que deberán adoptarse as medidas 
necesarias para asegurar que as poboacións queden fora de perigo: 

o Anexo IV: Establece para as especies descritas, a prohibición de métodos no 
selectivos de captura: 

 Convención sobre a conservación das especies migratorias de animais silvestres. (Bonn, 1979). 
Os seus obxectivos defínense a través das listas de especies recollidas nos anexos. 

o Asegurar a protección estrita das especies que figuran no Anexo I (comprende las 
especies migratorias ameazadas de extinción na totalidade ou nunha parte 
importante de su área de distribución. 

o Comprometer ós estados da área de distribución para que conclúan os acordos para 
a conservación e xestión das especies que figuran no Anexo II, sempre e cando o seu  
estado de conservación sexa desfavorable e necesite o establecemento de acordos 
internacionais para a súa conservación e xestión, ou tamén no caso de que o seu 
estado de conservación se beneficiara dun xeito significativo da cooperación 
internacional que se derivaría dun acordo deste tipo. 

 CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora 
Silvestres) 

o Anexo I: inclúe as especies de animais e plantas sobre as que pesa un maior perigo de 
extinción. O comercio destas especies capturadas ou recollidas nos seus hábitats 
naturais está prohibido e só se permite baixo circunstancias excepcionais, por 
exemplo, para a investigación científica. 

o Anexo II: inclúe as especies que, se ben na actualidade non se atopan en perigo de 
extinción, podrecían chegar a estalo a menos que se controle estritamente o seu 
comercio. Inclúe tamén especies de aparencia similar a outras incluídas nos 
Apéndices CITES co fin de garantir un mellor control das protexidas. 

o Anexo III: inclúe as especies suxeitas a regulamentación dentro do territorio dun país 
Parte o cal necesita a cooperación dos outros países para impedir ou restrinxir a súa 
explotación. 
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No tocante á Normativa de rango europea: 

 Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de novembro de 2009, 
relativa á conservación das aves silvestres: 

o Anexo I: Os estados membros crearán zonas de protección especiais (ZPE) para as 

especies referidas no Anexo. 

o aves ameazadas e as aves migratorias 

o Anexo II: Lista das especies autorizadas para a caza. 

o Anexo III: Establece distintas limitacións nas actividades para as especies recollidas no 

Anexo. 

o Anexo IV: Limitacións na caza, mediante os métodos descritos, para as especies 

recollidas no referido anexo. 

 Directiva Comunitaria 92/43/CEE relativa á conservación dos hábitats naturais e de flora e 
fauna silvestre. Faise referencia ós anexos: 

o Anexo II: Lista de especies para os cales e de cara a súa conservación, requírese a 

designación de zonas especiais de conservación. 

o Anexo IV:  Enumera as especies animais e vexetais que requiren unha protección 

estrita. 

o Anexo V:  A lista de especies recollida, pode ser obxecto por parte dos estados 

membros de medidas de especiais de protección. 

Lexislación estatal: 

 Para o Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado polo Real Decreto 439/1990 de 
30 de marzo (CNEA), indicando se se atopa no inventario (IE). 

Lexislación e regulación autonómica: 

 Catálogo Galego de Especies Ameazadas regulado polo Decreto 88/2007 do 19 de abril 
(CGEA).  incorpórase a súa designación de se é vulnerable (V), indicando cun (2), o carácter 
de poboación insular. Incorporase ademais o referido no  Decreto 167/2011, que modifica ó 
anterior. 

De acordo co disposto no artigo 49 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, as 
especies que se inclúan no dito catálogo deberán clasificarse nalgunha das seguintes categorías: 

a) En perigo de extinción (E): reservada para aquelas cuxa supervivencia é pouco probable se 
os factores causantes da súa actual situación seguen actuando. 

b) Sensibles á alteración do seu hábitat (SAH): referida a aquelas cun hábitat característico  
articularmente ameazado, en grave recesión, fraccionado ou moi limitado. 

c)Vulnerables: destinada a aquelas que corren perigo de pasar ás categorías anteriores nun 
futuro inmediato se os factores adversos cales actúan sobre elas non son corrixidos. 

d) De interese especial (IE): aquelas outras merecedoras de catalogación e que teñan un grao 
de ameaza insuficientemente coñecido. 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  43 

t  a
planes y proyectos
e

2.1.10.2 Catálogo faunístico: 

Axúntase táboa resumo do catálogo, que dada a extensión tan reducida de terreo obxecto de 
estudio (Burela) para unha variable como a fauna, asociada a eidos de maiores extensións, é 
necesario amplialo estudio a nivel supramunicipal. Polo tanto os datos recollidos se corresponden ca 
cuadricula UTM PJ4038, de dimensións 10 x 10 Km, na que o Concello atópase totalmente integrado. 

CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

ANFIBIOS 

Lissotriton boscai  III IE V[2] 

Rana temporaria  III V IE V 

Salamandra 
salamandra  III V[2] 

AVES 

Acrocephalus 
arundinaceus  II II IE 

Acrocephalus 
scirpaceus  II II IE 

Actitis hypoleucos  II II IE 

Aegithalos 
caudatus  III IE 

Alauda arvensis  III 

Alca torda  III IE 

Alectoris rufa  III II1,III1 

Alle alle  III 

Anas acuta  III II II1,III2 

Anas Platyrhynchos  III II II1,III1 

Anser anser  III II II1,III2 

Anthus petrosus  II 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Anthus pratensis  II IE 

Anthus trivialis  II IE 

Apus apus  III IE 

Arenaria interpres  II II IE 

Asio flammeus  II II I IE 

Aythya marila  III II II,III2 IE 

Branta bernicla  III II IE 

Branta leucopsis  II II I IE 

Bucephala 
clangula  III II IE 

Burhinus 
oedicnemus  II II I IE E 

Buteo buteo  II II II IE 

Calidris alba  II II IE 

Calidris alba  II II IE 

Calidris alpina  II II IE 

Calidris canutus  III II IE 

Calidris ferruginea  II II IE 

Calidris maritima  II II IE 

Calidris minuta  II II IE 

Calonectris 
diomedea  II I IE 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Caprimulgus 
europaeus  II I IE 

Carduelis 
cannabina  II 

Carduelis carduelis  II 

Carduelis chloris  II 

Carduelis spinus  II 

Certhia 
brachydactyla  II IE 

Charadrius 
hiaticula  II II IE 

Chlidonias hybridus  II I IE 

Ciconia ciconia  II II I IE 

Circus cyaneus  II II II I IE V 

Circus pygargus  II II II I Vu V 

Cisticola juncidis  II II IE 

Clangula hyemalis  III II 

Columba livia  III II1 

Columba 
palumbus  II1,III1 

Corvus corax  III 

Corvus corone  II2 

Coturnix coturnix  III II II2 

Cuculus canorus  III IE 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  46 

t  a
planes y proyectos
e

CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Delichon urbica  II IE 

Dendrocopos 
major  II IE 

Egretta garzetta  II I IE 

Emberiza cia  II IE 

Emberiza cirlus  II IE 

Erithacus rubecula  II IE 

Falco subbuteo  II II II IE 

Falco tinnunculus  II II II IE 

Fratercula arctica  III IE 

Fringilla coelebs  III 

Fringilla 
montifringilla  III IE 

Fulmarus glacialis  III IE 

Galerida cristata  III IE 

Gallinago 
gallinago  III II II1,III2 E[1] 

Gallinula chloropus  III 

Garrulus glandarius  II 

Gavia adamsii  II 

Gavia arctica  II I IE 

Gavia immer  II I IE 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Gavia stellata  II I IE 

Haematopus 
ostralegus  III IE V[1] 

Hippolais 
polyglotta  II II IE 

Hirundo rustica  II IE 

Hydrobates 
pelagicus  II I IE V 

Lanius collurio  II I IE 

Larus argentatus  

Larus cachinnans  III II2 

Larus canus  III IE 

Larus fuscus  

Larus glaucoides  III 

Larus hyperboreus  III 

Larus marinus  IE 

Larus 
melanocephalus  II II I IE 

Larus michahellis  III 

Larus minutus  II I IE 

Larus sabini  II II 

Limosa lapponica  III II I IE 

Limosa limosa  III II IE 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  48 

t  a
planes y proyectos
e

CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Locustella naevia  II II IE 

Lymnocryptes 
minimus  III II II1,III2 

Melanitta fusca  III II 

Melanitta nigra  III II III2 

Mergus merganser  III II 

Mergus serrator  III II 

Miliaria calandra  III 

Milvus milvus  II II II I Vu E 

Motacilla alba  II IE 

Motacilla flava  II IE 

Numenius arquata  III II IE E[1] 

Numenius 
phaeopus  III II IE 

Oceanites 
oceanicus  

Oceanodroma 
leucorhoa  II I IE 

Oriolus oriolus  II IE 

Parus ater  II IE 

Parus caeruleus  II IE 

Parus cristatus  II IE 

Parus major  II IE 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Passer domesticus  

Pernis apivorus  II II II I IE 

Phalacrocorax 
aristotelis  III IE V 

Phalacrocorax 
carbo  III 

Phalaropus fulicaria II II IE 

Philomachus 
pugnax  III II I IE 

Phoenicurus 
ochruros  II IE 

Phylloscopus 
collybita  II II IE 

Phylloscopus 
ibericus  II II IE 

Pica pica  II2 

Picus viridis  II IE 

Platalea leucorodia II II II I IE 

Plectrophenax 
nivalis  II IE 

Pluvialis apricaria  III II I,III2 IE 

Pluvialis squatarola  III II IE 

Prunella modularis  II IE 

Puffinus gravis  III IE 

Puffinus griseus  III IE 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Puffinus 
mauretanicus  III I En E 

Puffinus puffinus  II IE 

Recurvirostra 
avosetta  II II I IE 

Regulus ignicapilla  II I IE 

Rissa tridactyla  III IE V 

Saxicola torquata  II IE 

Scolopax rusticola  III II II1,III2 V[1] 

Serinus serinus  II 

Somateria 
mollissima  III II III2 

Stercorarius skua  III IE 

Sterna albifrons  II II I IE 

Sterna caspia  II II I IE 

Sterna paradisaea  II II (Atl) I IE 

Streptopelia 
decaocto  III 

Streptopelia turtur  III II II2 

Strix aluco  II II IE 

Sturnus unicolor  II 

Sturnus vulgaris  II2 

Sula bassana  III IE 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Sylvia atricapilla  II II IE 

Sylvia borin  II II IE 

Sylvia communis  II II IE 

Sylvia undata  II II I IE 

Tadorna ferruginea  II II I IE 

Tadorna tadorna  II II IE 

Tringa erythropus  III II IE 

Tringa nebularia  III II IE 

Tringa ochropus  II II IE 

Tringa totanus  III II 

Troglodytes 
troglodytes  II IE 

Turdus iliacus  III II2 

Turdus merula  III 

Turdus philomelos  III II2 

Turdus pilaris  III II2 

Tyto alba  II II IE 

Uria aalge  III I En[1]/IE E[1] 

Vanellus vanellus  III II II2 E[1] 

MAMÍFEROS 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Apodemus 
sylvaticus  

Arvicola sapidus  

Balaena mysticetus  II I I IV 

Balaenoptera 
acutorostrata  II I IV 

Balaenoptera 
borealis  II I I IV 

Balaenoptera 
musculus  I I IV 

Balaenoptera 
physalus  II I I IV 

Capreolus 
capreolus  III 

Crocidura russula  II 

Crocidura 
suaveolens  II 

Cystophora cristata III V 

Delphinus delphis  II II IV 

Eliomys quercinus  III 

Erignathus barbatus III V 

Erinaceus 
europaeus  III 

Eubalaena glacialis II I IV 

Globicephala 
macrorhynchus  II II IV 

Globicephala 
melas  II II IV 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Grampus griseus  II II IV 

Halichoerus grypus  III II,V 

Hyperoodon 
ampullatus  II I IV 

Kogia breviceps  II II IV 

Lagenorhynchus 
acutus  II II IV 

Lagenorhynchus 
albirostris  II II IV 

Lutra lutra  II I II,IV IE 

Martes foina  III 

Megaptera 
novaeangliae  II I I IV 

Meles meles  III 

Mesoplodon 
densirostris  II II IV 

Microtus agrestis  

Microtus lusitanicus  

Mus domesticus  

Mustela erminea  III IE 

Mustela nivalis  III 

Myotis myotis  II I II,IV Vu V 

Neomys anomalus  III 

Orcinus orca  II II II IV 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Oryctolagus 
cuniculus  

Phoca hispida  III 

Phoca vitulina  III II II,V 

Phocoena 
phocoena  II II II II,IV Vu V 

Physeter 
macrocephalus  II I II IV 

Pipistrellus 
pipistrellus  III II IV IE 

Plecotus auritus  II I IV IE 

Pseudorca 
crassidens  II II IV 

Rattus norvegicus  

Rattus rattus  

Rhinolophus 
ferrumequinum  II I II,IV Vu V 

Rhinolophus 
hipposideros  II I II,IV IE V 

Sciurus vulgaris  III 

Sorex coronatus  III 

Sorex granarius  III 

Sorex minutus  III 

Stenella 
coeruleoalba  II II IV 

Stenella dubia  II IV 
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CONVENIOS INTERNACIONALES EUROPEO ESTATAL GALEGO 

Convenio de 
Berna. Referencia 

ó Anexo. 

Convenio de 
Bohn. 

Referencia ó 
Anexo. CITES 

DIRECTIV
A AVES 

DIRECTIVA 
HÁBITAT CNAE CGEA 

Talpa occidentalis  

Tursiops truncatus  II II II II,IV Vu V 

Vulpes vulpes  

Ziphius cavirostris  II II IV 

        

Lenda      
Vu: Vulnerable 
IE: Interese especial 

E: Extinción 
SAH: Sensible a 
la alteración do 
seu hábitat. 
V: Vulnerable 
[1]: So para 
poboacións 
nidificantes. 
[2]: So para 
poboacións 
insulares. 
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2.1.10.3 Conclusións 

Tanto no tocante ós Tratados e Convenios internacionais, como nas Directivas Europeas, os resultados 
dos posibles estudios de interacción ordenación fauna, non teñen incidencia, posto que incorporan 
obxectivos medidas e propostas, que deberán de ser trasladados á lexislación e xestión de cada un 
dos paises á súa lexislación, catalogos, etc…. 

E estudio dirixese polo tanto a determinación daqueles especies de fauna merecedores dunha maior 
protección: 

 Catalogo CNAE: Recóllense no seguinte cadro aquelas especies consideradas como 
vulnerables (Vu) o en Extinción (En),  

 Catalogo CGEA: Recóllense as especies catalogadas como Vulnerables (V) e en extinción (E). 

Para cada unha delas describirase o seu hábitat e principais ameazas que afectan á súa 
conservación: 

ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
ANFIBIOS 
Rana temporaria  IE V Alto grado de illamento. 

Su hábitat 
fundamentalmente atópase 
nas serras altas, sendo menos 
frecuente nas cotas baixas. 
Sobre a especie: 
- Captura masiva, 
principalmente no período 
reprodutor para o consumo 
humano e venda de ancas 
de ra. 
Sobre o hábitat: 
- Desaparición de masas de 
auga e transformación do 
hábitat. 
- Incendios de masas 
boscosas (Galicia). 

- Aplicación da Lei que 
prohibe a súa captura. 
- Control de pesticidas. 
- Preservación do hábitat. 
- Realización de estudios 
xenéticos máis profundos 
que aclaren definitivamente 
a sistemática desta especie. 

AVES 
Circus cyaneus IE V Sobre a especie: 

- Destrución de niños por 
cultivadoras. O feito de que 
a especie adoite instalar os 
seus niños no chan dentro de 
os cultivos e o adianto na 
recollida das colleitas que hai 
suposto a mecanización da 
agricultura, provoca que 
estas faenas realícense 
cando aínda os polos non 
voaron. Se ben non existen 
datos que cuantifiquen estas 
perdas, haise estimado 
nalgunhas áreas de ata o 
90%. 
- Caza ilegal. 
- Non se coñecen os datos 
de mortaldade nos seus 
cuarteis africanos, pero isto 
podería ser un factor 

- Campañas de sinalización 
de niños, de forma que as 
cultivadoras deixen sen 
segar unha pequena orla 
nos seus 
arredores. 
- Velar polo cumprimento 
da lexislación que protexe a 
especie. 
- Determinar o tamaño da 
poboación e seguimento 
da 
mesma para poder 
determinar a taxa de 
variación. 

Circus pygargus Vu V 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
limitante do seu dinámica 
poboacional. 
Sobre o hábitat: 
- Intensificación e 
mecanización dos cultivos  
- Destrución do hábitat: 
cavaduras, cambios de 
cultivos, etc. 

Gallinago gallinago   E[1] - En Galicia a súa presenza é 
moi escasa  
- Destrución do seu hábitat. 
- As ordes anuais de vedas en 
Galicia tamén están a 
incumprir a Directiva Aves ó 
permitir a caza dalgunhas 
especies en plena tempada  
migración de volta ós 
territorios de cría. 

- Protección do seu hábitat. 
- Creación de novos plans 
de xestión, que  deberan 
contemplar a prohibición 
da súa caza nos Concellos 
nos que está confirmada ou 
é probable a súa 
reprodución. 
 

Haematopus ostralegus 

IE V[1] 

Sobre a especie: 
- Atópase moi ligado a un 
reducido número de 
organismos dos que se 
alimenta (Cerasoderma, 
Myrtilus, Arenícola), o que fai 
que sexa vulnerable a 
calquera cambio na 
estrutura hidrolóxica e 
ecolóxica das súas 
localidades. 
- Actividade marisqueira e os 
seus métodos de extracción 
e cultivo. 
- Presión turística  
- Posible predación de 
gaivotas patiamarillas (Larus 
cachinnans), comprobada 
en Cantabria. 
Sobre o hábitat: 
- Contaminación de zonas 
costeiras (verteduras de 
petróleo,...) que acaban 
coas súas fontes de 
alimentación.  
- Protección estrita dos 
lugares de cría, para evitar as 
perturbacións humanas. 

- Protección de zonas 
costeiras onde poida 
establecerse como 
nidificante. 
- Protección legal e contra 
a caza furtiva. 
- Conservación do hábitat, 
mantendo unha superficie 
adecuada de aciñeirais. 
- Xestión adecuada dos 
terreos de invernada e 
parada migratoria, con 
indemnizacións rápidas e 
suficientes aos agricultores 
prexudicados. 
 

Hydrobates 
pelagicus  

 V   

Milvus milvus  Vu E - Velenos: a colocación de 
cebos envelenados é unha 
das principais causas de 
mortalidade da especie, ao 
inxerilo  directa ou 
indirectamente; tamén a vai 
afectado por rodenticidas 

- Divulgación e 
concienciación entre as 
autoridades 
competentes e ONGs da 
delicada situación pola que 
atravesa o Miñato real en 
España. 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
usados en campañas de 
control de pragas e por 
pesticidas agrícolas.   
- Caza ilegal.   
- Electrocución e choques 
con cables eléctricos.   
-Mortes por aeroxeradores 
(parques eólicos).   
- A destrución e perda de 
calidade do hábitat por 
incendios, urbanizacións, 
apertura de camiños e 
frecuentación humana, pode 
dificultar a recolonización de 
antigas áreas ocupadas polo 
miñato.  
- Molestias en época de cría. 
- Espolio de ovos e polos. - 
Cambios nos usos agrícolas 
ou gandeiros.   
-Desaparición dos muladares.  
-Interaccións con outras 
especies: é posible que exista 
exclusión competitiva entre 
as poboacións reprodutoras 
de Miñato real e negro, ou 
que a especie sexa 
desprazada de áreas máis 
escarpadas usadas por 
rapazas de maior tamaño. 

- Establecemento de 
medidas para o control de 
predadores en 
explotacións cinexéticas, 
consensuadas entre o 
sector cinexético, 
administracións públicas, 
ONG e institucións de 
conservación, que 
favorezan a conservación 
da biodiversidade. 
- Control estrito da caza 
ilegal e do uso de velenos, 
manténdose o apoio ao 
programa ANTÍDOTO, e 
aplicación estrita das 
regulacións para a caza 
legal. 
- Control do uso masivo de 
pesticidas en explotacións 
agrícolas, e fomento dunha 
estratexia de cambio na 
xestión agrícola que teña 
en conta a súa incidencia 
sobre o medio natural. 
- A adecuación dos 
tendidos eléctricos é unha 
medida 
imprescindible para a 
conservación da especie. 
- Avaliación de efecto 
previa á instalación de 
parques eólicos, que 
determinen se a súa 
instalación supón un perigo 
para esta e outras rapazas 
ameazadas. 
- Cambios na xestión 
forestal que favorezan a 
conservación do hábitat da 
especie. 
- Deseño a escala nacional 
dunha rede de muladares, 
cunha xestión integral 
destes, o que tamén 
beneficiaría a 
outras especies ameazadas. 
- Protección das áreas con 
dormideros invernais. 
- Melloras nos deseños dos 
reservorios de auga 
agrícolas para evitar mortes 
por afogamento. 

Numenius arquata  
IE E[1] 

Sobre a especie: 
- Espolio de niños. 

- Conservación das zonas 
de invernada e seguimento 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
Sobre o hábitat: 
- Transformación e destrución 
do hábitat. 
- Abandono das prácticas 
agrícolas tradicionais. 

da especie. 
 

Phalacrocorax 
aristotelis  

IE V Sobre a especie: 
- Alta mortalidade natural 
xuvenil. 
- Alta mortalidade non 
natural xuvenil e adulta por 
enganche en redes de 
pesca (as dúas causas 
anteriores supoñen en 
conxunto a morte de ata o 
44% dos polos no primeiro 
ano de vida no 
Mediterráneo). 
- Fortes e prolongados 
temporais que impiden a 
alimentación. 
- A proliferación de parasitos 
provoca o abandono dos 
niños e a morte de 
numerosos polos. 
- Molestias ás colonias 
durante a época de 
reprodución que provocan 
descensos na produtividade. 
- Dependencia trófica dun 
recurso concreto durante a 
época de cría na costa 
cántabro atlántica: o lanzón 
(Ammodytes, sp.). 
- Caza ilegal, principalmente 
dende as embarcacións. 
- Perturbacións humanas 
(pescadores, turistas, etc.) 
Sobre o hábitat: 
- Sensibilidade aos cambios 
no medio e á contaminación 
mariña por hidrocarburos. 
- Extraccións de áridos que 
afectan ás súas zonas de 
pesca. 
- Degradación do litoral 
(construción de 
urbanizacións nos hábitats de 
cría). 

- Protección legal efectiva 
das colonias de cría e áreas 
de alimentación.. 
- Medidas de control contra 
a contaminación mariña 
vixiando as verteduras nas 
proximidades das costas 
(limpeza de tanques) 
- Desenvolvemento de liñas 
de investigación aplicadas 
a ao conservación. 
- Diminución da 
sobreexplotación pesqueira. 
- Estudio da importancia do 
enmallamiento en redes de 
pesca. 
- Regulación do turismo 
náutico 

Puffinus 
mauretanicus  

En E As principais ameazas da 
pardela son: a recolección e 
captura para consumo 
humano (actualmente 
escaso), a depredación por 
mamíferos introducidos na illa 
como son as ratas, ginetas e 

Posibles solucións: vixilancia 
e prevención do espolio das 
colonias,                  
eliminación as especies 
invasoras, utilización   
de artes de pesca menos 
agresivas para as   
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
gatos, contaminación por 
hidrocarburos dos medios 
mariños, captura accidental 
en artes de pesca 
(palangres), falta de alimento 
pola sobreexplotación 
costeira, destrución de 
hábitats por construcións 
humanas e molestias 
humanas en colonias de 
reprodución. 
 
 
 
 

pardelas, Protección legal, 
campañas de   
información e sensibilización 
da poboación   
para que respecten ás 
pardelas. 

Rissa tridactyla  IE V Sobre a especie: 
- Molestias nas colonias de 
reprodución por pescadores 
e excursionistas. 
En inverno: 
- Caza incontrolada. 
- Condicións meteorolóxicas 
adversas que impiden a 
alimentación das aves e 
mortaldade de orixe natural 
(temporais, virus, etc.). 
Sobre o hábitat: 
- Contaminación por 
petróleo (En 1992, tras o 
accidente do 'Aegean Sea ´ 
en La Coruña, non se 
observa reprodución na 
colonia das Sisargas o ano 
seguinte, malia estar os 
adultos e iniciar estes a 
construción do niño, moi 
poucas parellas puxeron 
ovos) 

- Protección das colonias de 
cría, evitando molestias de 
pescadores e excursionistas. 
- Control da caza de alto 
mar. 
- Vixilancia da interacción 
cos recursos tróficos. 
- Control verteduras 
petrolíferas, limpeza de 
tanques, etc. 

Scolopax rusticola   V[1] - En Galicia a súa presenza é 
moi escasa  
- Destrución do seu hábitat. 
- As ordes anuais de vedas en 
Galicia tamén están a 
incumprir a Directiva Aves ó 
permitir a caza dalgunhas 
especies en plena tempada  
migración de volta ós 
territorios de cría. 

- Protección do seu hábitat. 
- Creación de novos plans 
de xestión, que  deberan 
contemplar a prohibición 
da súa caza nos Concellos 
nos que está confirmada ou 
é probable a súa 
reprodución. 
 

Uria aalge  

En[1]
/IE E[1] 

Sobre a especie  
- Caza ilegal dende 
embarcación.   
- Problemas derivados da 
pesca (enmalle, anzol, pesca 
con explosivos).   
- Vertedura intencionada de 

- Conservación de hábitat. 
- Estudios sobre 
disponibilidades tróficas en 
áreas de paso e 
invernada. 
- Ordenación no uso das 
artes de enmalle, así como 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
cru por lavado de tanques 
ou  accidentes petrolíferos.  
- Quizais o máis importante 
sexa o desprazamento 
dalgunhas. 
especies peláxicas básicas 
na súa dieta (anchoa, 
espadín), cara a zonas máis 
temperadas por un 
arrefriamento nas augas, 
polo que os araos ibéricos 
pode que se fosen engrosar 
as colonias bretoas ou do sur 
das Islas Británicas. 
- Escasos efectivos o que fai 
pouco atractivas ás colonias 
de cría para o recrutamento. 
Sobre o hábitat 
- Perdas do hábitat. 

a eliminación do uso de 
explosivos na pesca. 

Vanellus vanellus   

E[1] 

- En Galicia a súa presenza é 
moi escasa  
- Destrución do seu hábitat. 
- As ordes anuais de vedas en 
Galicia tamén están a 
incumprir a Directiva Aves ó 
permitir a caza dalgunhas 
especies en plena tempada  
migración de volta ós 
territorios de cría. 

- Protección do seu hábitat. 
- Creación de novos plans 
de xestión, que  deberan 
contemplar a prohibición 
da súa caza nos Concellos 
nos que está confirmada ou 
é probable a súa 
reprodución. 
 

MAMÍFEROS 
Myotis myotis  Vu 

V 

- Efectos negativos da súa 
marcaxe e anillamiento 
incontrolado. 
- Elevado gregarismo, que se 
traduce na posibilidade de 
sucesos catastróficos. Este 
gregarismo fai que a perda 
de un refuxio poida supoñer 
declines poboacionais moi 
elevados. 
- Soamente paren unha cría 
ao ano, os anos que crían. 
- Molestias nos seus refuxios, 
principalmente nas colonias 
de cría, e perda ou 
destrución destes, produto de 
medidas de seguridade, 
espeleoturismo. 
- Remodelación de edificios 
históricos utilizados por esta 
especie como refuxios de 
cría. 
- Efectos a curto e medio 
prazo dos pesticidas, xa que 
diversos refuxios atópanse 

- Protección efectiva dos 
seus refuxios. 
- Control da aplicación de 
insecticidas. 
- Investigación para 
coñecer mellor a súa 
distribución, status e 
dinámica poboacional. 
- Control da súa marcaxe e 
anillamiento. 
- Protección efectiva e 
conservación de cavidades 
naturais que constitúen os 
seus refuxios, impedindo o 
acceso a persoas 
durante a época de cría 
mediante peches 
apropiados. 
- Realizar censos axeitados 
e coordinados en todas as 
comunidades autónomas, 
polo menos nos principais 
refuxios. 
- Elaboración de plans de 
actuación antes da 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
nas inmediacións de 
zonas de cultivo que son 
intensamente fumigados. 
- Coñécese a destrución de 
varias colonias de cría e o 
abandono dalgún dos 
refuxios utilizados para a cría, 
debido probablemente ás 
alteracións do seu hábitat. 
- Destrución, perda e 
alteración dos seus refuxios. 
- Transformación da paisaxe, 
que incide na perda de 
hábitat de caza 
- Adecuacións turísticas en 
cavidades utilizadas como 
refuxio de cría ou invernada, 
cerramentos inadecuados 
destes refuxios. 
- Restauración e 
remodelación de edificios 
onde se albergan colonias 
de cría  
- Espeleoturismo, vandalismo. 
- Incendios forestais. 

clausura de minas 
abandonadas, cavidades 
perigosas ou remodelación 
de edificios históricos. 

Phocoena 
phocoena  

Vu 

V 

A súa desaparición é debida 
en boa medida á 
degradación de os seus 
hábitats pola progresiva 
humanización, así como á 
sobreexplotación pesqueira 
dos recursos tróficos desta 
especie. 
Sobre a especie: 
- Existen tres artes de pesca 
que poden producir capturas 
incidentais desta especie: as 
redes, a arte que se cre máis 
prexudicial; os cercos en 
zonas de moi pouca 
profundidade (case á saída 
dos portos) e os arrastres de 
fondo en augas pouco 
profundas. Este parece ser o 
factor fundamental que hai 
provocado a regresión da 
especie. 
- Posible competencia co 
delfín mular, que mesmo en 
ocasións pode representar a 
morte de exemplares de 
marsopa a causa dos 
ataques destes delfíns. 
Sobre o hábitat: 
- Degradación dos seus 

- Control e seguimento da 
poboación de marsopas. 
- Control dos niveis de 
contaminación nas augas 
costeiras 
- Realizar un estudio 
focalizado en certas zonas 
de alta explotación 
pesqueira, co fin de precisar 
o tipo de arte que produce 
a maior mortalidade en 
xeral na poboación de 
cetáceos, co fin de adoptar 
medidas reguladoras. 
- Campañas de 
sensibilización e educación 
dirixidas ao ámbito 
profesional e familiar dos 
pecadores. 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
hábitats pola progresiva 
humanización. 
- A súa distribución, na 
primeira franxa do litoral fai 
que a interacción cos artes 
de pesca quede restrinxida, 
case exclusivamente, a 
aquelas artes que faenan en 
augas pouco profundas, e 
que polo tanto explotan os 
mesmos recursos que a 
marsopa. 
- Competencia co delfín 
mular por uns mesmos e 
escasos recursos tróficos. 
- Por datos noutras especies e 
dados os seus hábitos 
eminentemente costeiros, 
nas costas españolas é de 
esperar que os niveis de DDT 
e PCB no tecido adiposo se 
atopen no umbral de 
exposición a partir do cal 
comezan a manifestarse nos 
mamíferos efectos 
patóxenos, principalmente 
relacionados cos procesos 
reprodutivos e o sistema 
inmunolóxico, o cal podería 
ter un efecto demográfico 
significativo. 

Rhinolophus 
ferrumequinum  

Vu V 

Sobre a especie 
- É unha especie moi sensible 
ás perturbaciónes humanas 
nas colonias e refuxios. 
- Elevado gregarismo, que se 
traduce na posibilidade de 
sucesos catastróficos. 
- Reducida capacidade de 
rexeneración das 
poboacións: a madureza 
sexual é particularmente 
terdía, as femias alcamzan 
este estado aos tres ou catro 
anos e os machos a os dous 
ou tres anos, polo que moitos 
individuos morren antes de 
iniciar o seu período 
reprodutivo. 
- Soamente paren unha cría 
ao ano, os anos que crían. 
- As especiais características 
da súa dinámica 
poboacional, presentando 
unha madureza sexual moi 

- Protección legal e efectiva 
(control público de acceso, 
instalación de barreiras 
físicas) nos principais 
refuxios. 
- Realizar censos axeitados 
e coordinados en todas as 
comunidades autónomas, 
polo menos nos principais 
refuxios. 
- Determinar aspectos 
pouco coñecidos, como as 
áreas de 
caza, desprazamentos e 
relación entre as diferentes 
subpoboacións peninsulares 
e de Baleares. 
- Implantar un modelo de 
actuación preventiva, 
previo ao 
acometida de obras en 
edificios históricos que 
obrigue a 
revisión do edificio por 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
tardía e unha soa cría por 
parto (as femias alcanzan 
este estado aos tres ou catro 
anos e os machos aos dous 
ou tres), dificultan a súa 
recuperación 
tras sufrir elevadas 
mortaldades por causas non 
naturais. 
- Tratamentos químicos para 
combater pragas de 
xilófagos en faiados, 
teitumes, etc. 
Sobre o hábitat 
- Remodelación inadecuada 
de edificios históricos 
utilizados por esta especie 
como refuxios de cría. 
- Transformación da paisaxe, 
por exemplo modificación de 
zonas húmidas utilizadas 
como cazaderos. 
- Uso turístico de cavidades 
utilizadas como refuxio de 
cría ou invernada, así como 
cerramentos inadecuados 
destes refuxios. 
- Utilización de simas como 
vertedoiros. 
- Espeleoturismo, vandalismo. 
- Incendios forestais. 

expertos. 
- Elaboración de plans de 
actuación antes da 
clausura de 
minas abandonadas, 
cavidades perigosas ou 
remodelación de 
edificios históricos. 
- Control no uso dos 
tratamentos químicos 
contra os xilófagos en 
edificios. 
- Control do uso masivo de 
insecticidas. 

Rhinolophus 
hipposideros  

IE V 

Sobre a especie: 
- Viuse moi afectada por 
perturbacións directas nas 
colonias. 
- Moi sensible ás 
perturbacións nos seus 
refuxios e perda ou 
destrución destes. 
- Unhas soa cría ao ano, os 
anos que crían. 
- Aumento da competencia: 
viuse un severo descenso dos 
efectivos invernantes en 
varias colonias de cría, 
debido a as intensas 
molestias producidas polas 
pombas, coas que compite 
polo refuxio. 
- Efectos dos pesticidas, xa 
que diversos refuxios se 
atopan nas inmediacións de 
zonas de cultivos que son 
intensamente fumaigadas. 
- Ao non ser estritamente 

- Conservación de refuxios e 
hábitats de alimentación. 
Monitorización dos máis 
importantes de cría e 
invernada. É preciso 
compatibilizar o uso de 
edificios coa presenza 
estacional das colonias 
reprodutoras. 
- Determinar aspectos 
pouco coñecidos, como as 
áreas de caza, 
desprazamentos e relación 
entre as diferentes 
subpoboacións do centro 
peninsular. 
- Campañas de educación 
e sensibilización do público 
en xeral e, en especial, dos 
propietarios as vivendas dos 
cales son ocupadas polos 
morcegos. 
- Control do uso de 
insecticidas e tratamentos 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
cavernícola e vivir asociado 
a construcións humanas, 
sofre frecuentes perdas de 
refuxios por obres de 
rehabilitación inadecuadas 
ou por ruína dos edificios.  
Sobre o hábitat: 
- Destrución, perda e 
alteración dos seus refuxios. 
- Tratamento químico contra 
os xilófagos nos faiados. 
- Transformación da paisaxe 
como modificación de zona 
húmidas, que son utilizadas 
como cazaderos. 
- Incendios forestais. 

con produtos 
menos nocivos das pragas 
de xilófagos nos edificios, 
recomendándose o uso de 
piretrinas, tendo en conta 
as actividades estacionais 
das colonias. 
 

Tursiops truncatus  
 

Vu V 

Sobre a especie: 
- Determinouse que o delfín 
mular é o cetáceo máis 
capturado na zona de 
Andalucía, e o segundo no 
resto de a franxa de costa 
galega e cantábrica. 
- Ao contrario do que 
acontece co delfín común, a 
incidentalidad coas artes de 
cerco e as artes menores (as 
redes en especial) aparece 
como un dos factores clave 
na problemática da 
conservación de especies.  
- A morte deste delfín é 
habitual, especialmente en 
Galicia, por parte de 
pescadores porque rompen 
os aparellos ou espantan a 
pesca, ademais de que a 
súa carne é moi apreciada 
nos barcos (no País Vasco). 
- O importante acúmulo de 
oganoclorados que este 
delfín soporta no 
Mediterráneo, altera os seus 
mecanismos reprodutivos e 
de crecemento, así como o 
sistema inmunolóxico. Tamén 
é de supoñer que no 
Atlántico isto tamén sexa un 
factor de risco. 
Sobre o hábitat: 
- Na pesca mediante cercos, 
prodúcese unha forte 
coincidencia entre as zonas 
explotadas polos pescadores 
e o delfín mular, así como nos 

- Desenvolvemento de 
estudios de avaliación das 
interferencias 
causadas polos delfíns sobre 
as pesqueiras co obxecto 
de promover a 
compensación de danos 
evitando a mortaldade 
asociada á agresión directa 
por competitividade e a 
proposta e ensaio de 
alternativas que poidan 
evitar as capturas 
incidentais (uso de pingers, 
modificación das artes, 
vedas temporais,...). 
- Avaliación e seguimento 
das distinatas poboacións 
que permitan discernir o seu 
grao de illamento e o seu 
viabilidade. 
- Control das embarcacións 
para evitar a presenza de 
delfineras ou outras armas 
que poidan servir para a 
súa caza. 
- Desenvolvemento da 
normativa legal que regule 
as visitas turísticas ás zonas 
habituais de estanza desta 
especie. 
- Control dos niveis de 
contaminación das augas. 
- Limitar o desenvolvemento 
das obras costeiras. 
- Campañas de 
sensibilización e educación 
dirixidas ao ámbito 
profesional e familiar dos 
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ESPECIE CNAE CGEA PRINCIPAIS AMEAZAS  SOLUCIÓNS 
recursos explotados, 
fundamentalmente bancos 
de lirio (Micromesistius 
poutassou), sardiña (Sardiña 
pilchardus ), bocarte 
(Engarulis encrasicolus), 
xurelo (Trachurus trachurus) e 
cabala (Scomber scombrus) 
fundamentalmente. 
- Importante fragmentación 
demográfica. 
- Construción de obras 
costeiras, en especial, portos 
deportivos e o conseguinte 
aumento de molestias en 
áreas tradicionais de 
alimentación e reprodución. 

pescadores. 
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2.1.11 ESPAZOS NATURAIS 

Non se atopa recollido dentro do Concello de Burela ningún espazo pertencente á rede de 
espazos protexidos o abeiro da Lei de Conservación da Natureza 9/2001. 

 

2.1.12 OUTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 

A continuación resumese ámbitos suxeitos a diversas figuras de protección. 

Espazos de interese natural (PHGC) 

 O Plan Hidrolíxico de Galicia 
Costa, aprobado por RD 103/2003, 
delimita un ámbito denominado 
Montes de Buio e Cabaleiro, que 
comparte cos Concellos de Foz e 
Cervo. 

Atópase localizado no Sistema de 
explotacion nº17, segundo o 
PHGC, e  

A situación que presenta a 
calidade do recurso hidráulico 
nunha zona determinada 
condiciona claramente os posibles 
usos do mesmo, e toda a 
actividade que se vaia realizar no 
seu entorno. Desta afirmación 
derívase a necesidade de 
establecer normas para protexer 
dito recurso, e zonas de exclusión 
para algúns tipos de actividades 
que inciden claramente sobre o 
nivel de calidade esixible.  

As áreas de especial protección 
serán obxecto de adopción de 

medidas de prevención, regulación de actividades e saneamento que garante a conservación do 
recurso, a súa calidade e a máxima riqueza ecolóxica e paisaxística no seu entorno.  

Serán obxecto de especial protección as concas, encoros, leitos e acuíferos seguintes:  

Aqueles con captacións de augas que se destinen a abastecemento de poboacións.  

Aqueles situados ou afecten a Espazos Naturais Protexidos e/ou ecosistemas de gran valor (parques, 
reservas naturais). 

Aqueles susceptibles dun uso recreativo que esixa a súa ordenación correspondente. 

Dito ámbito comprende unha área situada ó Suroeste do Concello, de arredor de 200 Ha. 

2.1.12.1 Inventario de Humidais de Galicia. 

O Inventario de Humidais de Galicia, é un documento, que como resultado da necesidade de 
protexer ditas áreas, altamente sensibles,  tanto polos Convenios internacionais como o Ramsar, como 
por outras lexislacións tanto estatais como autonómicas. 

Así a Lei 42/2007 do Patrimonio Natural e da Biodiversidade, establece a necesidade de elaborar un 
Inventario Español de Zonas Húmidas, que previamente elaborarán as comunidades Autónomas, 
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segundo o Decreto 127/2008, polo cal ¡se crea o Inventario de Humidais de Galicia. 

No Concello de Burela atópase un único humidal de pequena extensión, denominado de O COtiñño, 
ubicado na zona sueste, próximo á estrada nacional. Os seus datos resumidos son: 

 

Código 
 

1120073    COORDENADA   SUPERFICIE PERÍMETRO 

Nome O Cotiño    LAT 43º 38' 43,152'' 0.922 ha 411 Km 

Complexo     LONX 7º 20' 34,872''     

Tipo 

HUMIDAIS 
INTERIORES -

Turbeiras            

 

Orixe Natural        
ENTRADAS DE 
AUGA SAÍDAS DE AUGA 

Cunca 
Galicia - 
Costa        Escorrentía 

Descarga 
superficial natural 

Subcuncas Ría de Foz       Pluvial 
Evaporación e / ou 
evapotranspiración 

          Superficial Infiltración 
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2.1.13 ZONAS DE INTERESE 

En Burela hai varias áreas de interese cultural como son a área recreativa Monte Castelo, a área 
xeolóxica de Castrelo e os restos arqueolóxicos do castro situado na zona denominado Chao de 
Castro.  

.  Monte Castelo 

Está situada no monte do mesmo nome e dende arriba pódese contemplar unha vista 
espectacular de todo o litoral de Burela. Así mesmo o Concello equipou a zona coas instalacións 
necesarias para poder gozar dunha comida campestre nos seus merendeiros, rodeados de 
espléndida vexetación. 

.  A área xeolóxica de Castrelo 

Trátase dunha formación xeolóxica que alberga a confluencia da rasa cantábrica co batolito de 
San Cibrao-Burela, sendo este un feito moi reseñable xeoloxicamente. 
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2.1.14 A PAISAXE 

2.1.14.1 Introdución 

A paisaxe galega atópase regrada desde que en xuño do 2008, aprobarase a Lei de protección da 
paisaxe que contempla as directrices e recomendacións emanadas do Convenio europeo da 
Paisaxe. 

A Lei trata de preservar a identidade dos elementos valiosos e singulares, críticos na percepción do 
espazo rexional e de valorizar os recursos paisaxísticos . 

Os instrumentos dos que servirase articúlanse a través dos catálogos da paisaxe e as súas directrices, 
como as ferramentas mais útiles e prácticas de cara a xestión e que interveñen na ordenación do 
territorio. 

2.1.14.1.1 Catálogos da paisaxe. 

A falta da elaboración do catalogo, determínanse os Mapa das Grandes Áreas Paisaxísticas de 
Galicia , o que constitúe un documento de traballo, dende a que se comezarán a elaborar os 
diferentes catálogos e directrices da paisaxe. O Mapa define unidades paisaxísticas homoxéneas en 
función da topografía, que permitiu distinguir con claridade espazos diferenciados como serras, 
chairas, vales e litoral, e oo clima, que fixo posible ocupación. 

Burela atópase integrada nunha grande área denomina ‘Mariña Baixo Eo litoral’. 

2.1.14.1.2 Outras  clasificacións da paisaxe. 

Plan de Ordenación do Litoral. 

O Plan incorpora como base informativa ó desenvolvemento do Plan, unha serie de estudos da 
paisaxe. O Concello de Burela incorporase nunha única ficha descritiva da paisaxe. 

Destaca a forte dinámica na paisaxe sufrida no Concello nos derradeiros anos, principalmente como 
resultado da evolución da actividade económica e as limitacións morfolóxicas do propio Concello. 

Define o Concello como unha unidade intensamente antropizada, onde a súa calidade escénica vén 
determinada pola harmonía do conxunto edificado e a súa relación cos elementos naturais 
característicos. Neste sentido estamos ante un conxunto heteroxéneo desde o punto de vista 
morfotipolóxico cuxos elementos máis interesantes están relacionados coa súa fachada litoral, o porto, 
a praia e o fondo escénico do Monte Castelo.  

Como diagnose destaca a ausencia de coherencia na trama, a carencia de espazos de cohesión 
formalizados e a deficiente integración paisaxística dos bordos urbanos cos elementos naturais 
anteriormente descritos provocan a paulatina perda de calidade, non só ambiental senón tamén 
escénica do conxunto aínda que ao mesmo tempo son oportunidades para un proxecto urbano de 
calidade.  

A serra litoral que delimita polo oeste a unidade posúe un magnífico punto de observación, o Monte 
Castelo desde o que é posible a observación da costa desde a Punta de Morás en Xove até o Cabo 
de San Sebastián en Tapia de Casariego (Asturias) ao que hai que engadir os outros sinalados na 
cartografía desta unidade. 

Definición da paisaxe segundo as unidades de paisaxe: 

O POL establece a segregación en unidades de paisaxe, en función de varias variables, como o perfil 
topográfico, a fisiografía da costa, ademais da natureza da fronte costeira, como  principal elemento 
delimitador e caracterizador das unidades de paisaxe. Estes parámetros delimitadores son os factores 
que condicionaron primeiramente, os asentamentos do ser humano no medio e, por conseguinte, o 
poboamento e a especialización socioeconómica posterior.  
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O termo municipal inclúese integramente no ámbito definido como litoral, do que a súa vez se 
detallan subgrupos (Burela atópase no apartado B. PAISAXES MIXTAS: combinación de cantís e 
depósitos sedimentarios anexos), ata chegar ás unidades da paisaxe definidas neste ámbito seguintes:  

 B1_Vertentes de pendente moderada (Cabo Burela), formado polos seguintes ámbitos: 

o Cantís de potencias medias ou baixas, ou plataforma rochosa irregular e con 
pendente moderada.    

o Vertentes costeiras de perfil regular e pendente moderada. 

o Litoloxía variable 

 B2_Vertentes mixtas de perfil composto (Burela) 

o Parede basal microacantilada ou plataforma rochosa irregular e de escasa pendente 

o Chaira costeira de ancho hectométrico 

o Vertente de pendente elevada 

Ten como conclusión a incorporación destas unidades nas seguintes posibles escenas da paisaxe. 

 ESCENAS DESCRICIÓN 

Conca B_1 

ESCENAS: AGRÍCOLA 

PERIURBANA E URBANA 

URBANA/PERIURBANA Asentamentos de alta calidade, cidades ou 

vilas, áreas industriais de usos turísticos. 

AGRARIA (A) Usos de especialización agraria, agrícola ou 

gandeira, ou de aptitude mixta. Aldeas de 

orientación tradicional agropecuaria. A 

aparición de manchas de tipo forestal é 

bastante frecuente pero non modifica a 

orientación agraria dos elementos 

paisaxísticos. 

Conca B_2 

ESCENAS: AGRÍCOLA 

PERIURBANA E URBANA 

URBANA Asentamentos de alta calidade, cidades ou 

vilas, áreas industriais de usos turísticos. 

AGRARIA (A) Usos de especialización agraria, agrícola ou 

gandeira, ou de aptitude mixta. Aldeas de 

orientación tradicional agropecuaria. A 

aparición de manchas de tipo forestal é 

bastante frecuente pero non modifica a 

orientación agraria dos elementos 

paisaxísticos. 

FORESTAL Usos silvícolas con amplas áreas con cuberta 

de matogueira ou arboredo, ou en espazos 

naturais pouco transformados polo ser 

humano. 
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Clasificación de Bouhier (1979) 

Segundo o estudio realizado por Bouhier, en base á publicación "La Galice. Essai geographique 
d'interpretation d'un vieux complete agraire" (Bouhier, 1979), defínese para a rasa cantábrica a 
definición de Agras, que comprende unha ampla superficie do territorio galego.  Coa denominación 
de agra ou agro faise referencia a un bloque ou conxunto de terras cultivadas cun peche externo e 
que estaban divididas no seu interior en parcelas ou leiras abertas. 

A agra a súa vez está definida como territorios pechados con pequenas agras mesturadas, para 
diferencialas das estruturas agrarias galegas en xeral. 

Evidentemente, esta percepción da paisaxe esta a desaparecer, posto que as estruturas agrarias 
fóronse abandonando, sucedéndose ben as hortas vinculadas a vivendas en contacto co medio 
urbano ou ben a terreo forestal, poboado con especies forestais produtivas ou matogueiras no caso 
do bordo litoral. 

Clasificación segundo Ramil (2003) 

Defínese no estudio  “La expresión territorial de la biodiversidad. Paisajes e hábitats” como  Litoral 
Cántabro - Atlántico, nunha postura mais vinculada ó hábitat que a percepción da paisaxe 
elaborada por Bouhier. 

Para esta denominación da paisaxe, destacase a interactuación dos espazos terrestre e mariño, cuns 
medios e ecosistemas propios e singulares. Burela, atoparíase dentro do “Arco Cantábrico”, ubicado 
entre a desembocadura do Eo e Estaca de Bares, dominada por materiais cámbricos e silúricos, cunha 
sección central granítica, englobando rías de escaso desenvolvemento e grandes cantís. 

2.1.14.2 Estudio da paisaxe. 

2.1.14.2.1 Metodoloxía 

Co obxecto de estudar e avaliar a ordenación establecida no PXOM na paisaxe global do Concello, 
establecese unha metodoloxía para identificar os elementos paisaxísticos a protexer baseada nos 
seguintes pasos: 

 Detección das concas visuais ou áreas perceptibles 

 Valoración das concas visuais 

 Definición da necesidade de protección. 

A continuación pasamos a describir o procedemento a seguir en cada paso. 

 

Detección das concas visuais ou áreas perceptibles 

Definiranse os principais puntos de observación, ben por intensidade no seu uso (principais estradas, 
etc) ou ben polo tipo de uso (miradoiro, por exemplo). 

Neste apartado trátase de ordenar a paisaxe en diferentes cuncas visuais, diferenciando en primeiro 
lugar, aqueles ámbitos homoxéneos a unha mesma resposta, a percepción do espectador. 

Estas pódense establecer a través das cuncas hidrográficas (no caso das áreas moi dependentes da 
orografía, como no caso das áreas de montaña), ou ben desde os principais puntos de visión (cidade, 
infraestruturas, mais habitual nas áreas urbanizadas). 
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Valoración das concas visuais 

Unha vez establecidas as cuncas visuais, procedese a analizar as dúas características que definen a 
necesidade de protección, por un lado a calidade da paisaxe e por outro a fraxilidade da mesma. 

Calidade da paisaxe. 

A calidade da paisaxe defínese a través do estudio dos diferentes compoñentes que constitúen a 
paisaxe. Realizarase unha valoración cualitativa dos seguintes parámetros nunha escala de 0 a 10, 
sendo 0 o valor máis desfavorable e 10 o valor máis favorable: 

 Existencia de elementos antrópicos de especial valor e bens patrimoniais: Considerando que a 
súa existencia incrementa o valor da paisaxe. 

 Proximidade a efectos visuais: As pistas forestais e devesas, tendidos eléctricos, canteiras, 
desmontes, vertidos, xeran efectos negativos visuais, que han de terse en conta  na valoración 
do interese paisaxístico. 

 Diversidade: Debido a maior número de usos harmónicos existentes no medio, unha maior 
variabilidade crea unha paisaxe de maior beleza e valor.  

 Valor ecolóxico: Os elementos naturais de interese ecolóxica (tipos de vexetación, presenza  
de auga, enclaves protexidos, etc..), aportan unha maior riqueza ó conxunto da paisaxe. A 
detección de hábitats de interese comunitario supón un valor ecolóxico avaliable a nivel 
comunitario. 

 Naturalidade: Indica un maior ou menor grado de antropización, sendo este último aspecto de 
carácter negativo xa que suponse unha actividade humana intensa e destrutora da paisaxe 
natural. 

Para a valoración final da calidade paisaxística usarase a seguinte fórmula de ponderación dos 
valores definidos con anterioridade.   

 

CALIDADE = (Naturalidade x 0,3) + (Valor ecolóxica x 0,3) + (Diversidade x 0,1) + (Efectos 

visuais x 0,1) + (Elementos patrimoniais x 0,2) 

 

 

Fraxilidade ambiental. 

Os parámetros que definen a fraxilidade da paisaxe, son os seguintes: 

 Accesibilidade: As partes máis accesibles son máis susceptibles de sufrir danos paisaxísticos. 

 Visibilidade: Considéranse mais susceptibles aquelas áreas facilmente visibles desde as 
principais carreteiras, vías de comunicación, núcleos de poboación, fitos monumentais ou 
históricos.  

 Orientación: Dependendo da exposición, defínense como zonas mais fráxiles aquelas 
localizadas na solaina, mentres que na umbra o efecto contraluz e a escasa iluminación 
dificultan a visión destas áreas.  

 Pendentes: As pendentes mais altas teñen un maior risco de erosión. 
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 Naturalidade: Considerando que as áreas menos antropizadas sofren unhas consecuencias 
mais graves de perde-los seus valores que un área xa degradada ou transformada. As zonas 
mais naturais constitúense naquelas zonas onde non houbo un antropización ou cambio do 
uso, sendo as pertencentes a bosques de caducifolias e matos as mais naturais, seguido de 
repoboacións de piñeiros e explotacións agrarias. 

 

Realizarase unha valoración cualitativa dos anteriores parámetros nunha escala de 0 a 10, sendo 0 o 
valor máis desfavorable e 10 o valor máis favorable. 

 

Para a valoración final da fraxilidade paisaxística usarase a seguinte fórmula de ponderación dos 
valores definidos con anterioridade. 

 

 

FRAXILIDADE = (Naturalidade x 0,4) + (Pendentes x 0,2) + (Accesibilidade x 0,2) + (Orientacións x 0,1) + 

(Visibilidade x 0,1) 

 

 

Definición da necesidade de protección. 

Mediante a puntuación da calidade e a fraxilidade obtense dous valores numéricos que se poden 
clasificar segundo a seguinte táboa: 

 

VALOR NUMÉRICO VALORACIÓN

10-8,1 Moi Alta

8-6,1 Alta

6-4,1 Media

4-2,1 Baixa

2-0 Moi Baixa  
 

A necesidade de protección paisaxística responde a unha valoración conxunta destas dúas variables, 
haberá que ponderar a necesidade de protección en función tanto da calidade como da fraxilidade 
do medio. 
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A valoración final do  paisaxe realizarase cruzando ambos valores de acordo á seguinte matriz. A 
valoración final arroxa a necesidade de incluír a cunca visual dentro da categoría de Solo Rústico de 
protección paisaxística. 

 

CALIDADE 

 Moi  Alta Alta Media Baixa Moi Baixa 

FR
A

XI
LI

D
A

D
E 

Moi Alta      

Alta      

Media      

Baixa      

Moi Baixa      

 

 Moi alta  

 Alta 

 Media 

 Baixa 
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En resumo o proceso de avaliación paisaxística será o definido no seguinte ciclo: 

 

DELIMITACIÓN DE CONCAS VISUAIS 

  

Concas hidrográficas 

Puntos mais  visibles desde estradas 

Puntos mais visibles desde os núcleos de poboación 

    

DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DOS ELEMENTOS CONSTITUÍNTES DA CONCA 

    
CALIDADE DA PAISAXE FRAXILIDADE DA PAISAXE 

VALORACIÓN DA PAISAXE 

VALORES NATURAIS 

 

DETERMINACIÓN DO S.R.P.PAISAXÍSTICA 
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2.1.14.2.2 Determinación das concas Visuais. 

A paisaxe de Burela atópase moi antropizada, tanto pola presenza dos procesos urbanístico e de 
desenvolvemento (porto, cidade, infraestruturas de comunicación), como pola súa forte pendente, 
como unha única cunca visual, que rodea ó mar, nunha costa abrupta, con cantís as veces, e praias 
escasas, no que comeza a rasa cantábrica. 

Atendendo á orografía do terreo identificáronse as seguintes unidades morfolóxicas. 

 Costa 

 Ladeiras escarpadas 

 Abas de montaña 

 Chairas 

 

A Costa: Comprendida polo sistema litoral, abrangue a zona urbana de Burela e as praias de Marosa, 
Ril, Portelo e O Cantiño.  

Ladeiras escarpadas: Inmediatamente o redor do solo urbano de Burela, as altas pendentes, cunha 
media do 20%, dan lugar a zonas escarpadas ocupadas por masas arbóreas de eucaliptos. 

Localízase na zona Sur-oriental do Concello de Burela, formado principalmente pola Serra do Xistral e 
os Montes de Neda, límite natural e administrativo dos  Concellos de Burela e Foz. A altitude máxima 
atópase arredor dos 500 metros na Cima de Abedoea, atopándose a media  entre 400 e 350 metros.  

Abas de montaña: Na parte este do Concello, localízanse pequenas formacións montañosas de 
formas mais redondeadas e baixas, con cotas inferiores ós 450 metros de altitude, sendo 
practicamente chairas nas súas cimas. 

Chairas: De escasa entidade atopamos unha zona anteriormente dedicada á agricultura, que hoxe 
en día veuse desenvolta urbanísticamente. 

Dada a extensión do territorio, determinarase unha única conca visual, pero é necesario a integración 
doutros aspectos que determinan que esta única conca visual integre moi diversos valores, o que 
caracteriza o ámbito cunha ampla heteroxeneidade, tal e como determinase no anterior apartado, 
no que nun reducido espazo aglutínanse morfoloxías tan diferentes como costas, chairas costeiras, 
zonas escarpadas ou transición e cumios, polo que estas franxas altitudinais de terreo serán a base 
para determinar as concas visuais. 

 

chairas 

costa 

Abas de 
montaña 

Zonas 
escarpadas 
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Visibilidade. 

Dada a alta perceptibilidade, estudarase independentemente o grado de visibilidade, desde aqueles 
fitos ou puntos de maior relevancia no Concello, detectando os posibles puntos críticos que poidan 
necesitar especificamente un tratamento mais específico. 

Puntos de observación 

Principais fitos de interese paisaxístico: 

Fito 1: A serra litoral que delimita polo oeste a unidade posúe un magnífico punto de observación, o 
Monte Castelo desde o que é posible a observación da costa desde a Punta de Morás en Xove até o 
Cabo de San Sebastián en Tapia de Casariego (Asturias). 

A afluencia é notable, principalmente ligado ós factores climáticos, tratándose dunha área de 
esparcimento ben condicionada para actividades de lecer ó aire libre. 

Itinerarios de alta intensidade ou mobilidade: 

Estrada nacional:  Cunha alta intensidade media diaria constitúe o principal eixo de movemento por 
estrada do Concello e  ademais de constituír un eixo de comunicación fundamental no ámbito 
supramunicipal, polo que o tráfico no é só local. 

Paseo litoral: Constituído a carón do bordo litoral e paralelo ós eixos de comunicación por estrada da 
costa, comprende o principal lugar de paseo vinculado ó medio urbano, de achegamento ó ámbito 
periurbano e de contacto co medio físico, que contén infraestruturas aptas para elo, beirarrúas e 
equipamentos, principalmente deportivos, que fan ademais dos propios valores naturais (costa, cantís, 
praias) punto de  

Análise da visibilidade 

A combinación das cuncas visuais, en función dos MDT obtidos, dada a importante repoboación de 
eucaliptos maduros que poboan a meirande parte do Concello, así como a densa trama urbana. 

A metodoloxía consistiu primeiramente na determinación de concas visuais a través do MDT e os 
puntos e itinerarios definidos con anterioridade, neste último caso como  a secuencia de puntos de 
visibilidade de distancia de un metros o longo do itinerario, suficientes para poder determinar 
mediante os criterios morfolóxicos e topográficos, as partes visibles. 

Dada a importante masa forestal de eucaliptos na súa meirande parte, que pola altura e factor de 
cabida cuberta constitúe unha espesa masa forestal, vaise en traballos de campo, revisando estas 
zonas, recortando aqueles ámbitos que finalmente non resultan visibles, pola superposición destes dous 
factores. 

Por último e principalmente con obxecto da avaliación da intervisibilidade no caso do paseo marítimo, 
temos que  contar ca densa trama urbana, que ocupa importantes dimensións, tanto en superficie 
como en altura, polo que é necesario o tratamento específico para este ámbito. 

Conclusións 

 Cabe destacar a importancia da ampla percepción do territorio, como xa se adiantaba no 
caso do estudio da fraxilidade da paisaxe, onde os valores mais elevados acadábanse pola 
alta perceptibilidade dos fondos escénicos. 

 As áreas mais visibles as constitúen as zonas litorais e de abas, polo que serán estas primeiras as 
mais fráxiles de cara á ordenación, posto que se atopan en contacto directo ca trama 
urbana. 

 Así por exemplo case o 75% da superficie do Concello atópase nunha área definida como 
alta visibilidade, sen case ‘zonas escuras’, mentres que o restante 25% incorporase na zona de 
baixa visibilidade, tamén sen ‘zonas escuras’. 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  79 

t  a
planes y proyectos
e

Dende estes puntos de observación, cabe distinguir catro concas visuais diferenciadas que coinciden 
sensiblemente coas unidades morfolóxicas do terreo anteriormente descritas: 

 Conca 1: Montes Buio, Castelo e Berdión, coincidindo coa zona de maior elevación do 
Concello. Trátase dunha zona de escasa antropización, con uso forestal salvo na zona da área 
de recreo do Monte Castelo. 

 Conca 2: Correspondente as zonas escarpadas definidas anteriormente. De unha altura moito 
menor que a Conca 1. É un espazo moito máis antropizado co anterior, pois inclúe a estrada a 
Vilaestrofe, o Cemiterio municipal, o Punto Limpo, a Subestación eléctrica, a liña de alta 
tensión, instalacións da depuradora, o centro de emisión de Retegal, e o Circuíto de 
Motociclismo, ademais da antiga canteira da explotación mineira de caolín.  

 Conca 3: Zona costeira do Concello, incluíndo as praias e as zonas de Cantís, e excluíndo as 
zona portuaria. Está de baixa a moderadamente antropizada, coa presenza da estrada a San 
Ciprián, Os Paseos Marítimos, o barrio do Cantiño, e as instalacións deportivas de A Marosa.  

 Conca 4: Zona intermedia entre a zona costeira e a N-642, que exerce de fronteira entre esta 
conca e as concas 2 e 3, inclúe a zona portuaria. Intensamente antropizada, corresponde 
principalmente coa zona urbana, inclúe as zonas agropecuarias existentes no Concello, e 
zonas forestais. Tamén concentra a practica totalidade dos elementos patrimoniais do 
Concello a excepción do petróglifo de Burela e o Castro de Cabo Burela, pertencente á 
conca 3. 

  

2.1.14.2.3 Valoración da calidade e fraxilidade ambiental. 

Valoración da Calidade 

No estudio de visibilidade feito para o Concello, tomáronse como principais efectos negativos as liñas 
de Media e Alta Tensión, as devasas, e canteiras. O resultado e unha amplísima probabilidade de 
percibir a paisaxe alterada por medios antrópicos. 

 
Emprégase a fórmula definida anteriormente para calcular a valoración final. 

 

 

 

 

Unidade da 
paisaxe Naturalidade

Valor 
ecolóxico Div ersidade

Elementos 
patrimoniais

Efectos 
v isuais Valor

Conca 1 8 8 6 0 7 6,8

Conca 2 5 6 6 0 5 4,9

Conca 3 6 8 7 4 6 6,9

Conca 4 1 2 2 8 1 2,9

CALIDADE DA PAISAXE

 

 

  

CALIDADE = (Naturalidade x 0,3) + (Valor ecolóxica x 0,3) + (Diversidade x 0,1) + 

(Efectos visuais x 0,1) + (Elementos patrimoniais x 0,2) 
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Valoración da Fraxilidade 

A fórmula empregada para realiza-lo calculo: 

 

 

 

Unidade 
da paisaxe Naturalidade Pendentes Accesibilidade Orientación Visibilidade Valor

Conca 1 8 9 5 7 9 7,6

Conca 2 5 7 6 5 6 5,7

Conca 3 6 7 7 7 8 6,7

Conca 4 1 4 9 4 3 3,7

FRAXILIDADE DA PAISAXE

 

 

  

  

FRAXILIDADE = (Naturalidade x 0,4) + (Pendentes x 0,2) + (Accesibilidade x 0,2) + (Orientacións 

x 0,1) + (Visibilidade x 0,1) 
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Definición da necesidade de protección. 

De acordo ás valoracións efectuadas nos apartados anteriores para cada unha das cuncas visuais 
definidas, resultan as seguintes necesidades de protección: 

 

CALIDADE 

 Moi  Alta Alta Media Baixa Moi Baixa 

FR
A

XI
LI

D
A

D
E 

Moi Alta      

Alta  Conca 1 

Conca 3 

   

Media   Conca 2   

Baixa    Conca 4  

Moi Baixa      

 

 Moi alta  

 Alta 

 Media 

 Baixa 

 

2.1.14.2.4 Conclusións 

Vese claramente que é necesaria unha protección paisaxística para as Concas 1 e 3, que 
corresponden ás zonas máis altas do Concello e as zonas costeiras, que teñen valores altos tanto de 
calidade como de fraxilidade.  

A conca 4, correspondente coa zona urbana, non ten necesidade de ser protexida. 

A conca 2, está no valor medio de necesidade de protección paisaxística, ten unha superficie 
aproximada, de 1,5 Km2. Dado que a superficie combinada das cuncas 1 e 3, é de aproximadamente 
2,5 Km2, coa cunca 2 estaría protexida paisaxísticamente máis da metade da superficie do Concello. 
Dada a escasa superficie de Burela, este exceso de protección pode influír gravemente na 
capacidade de desenrolo do Concello, polo que se considera desaconsellable protexer a conca 
visual 2.  
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2.1.15 EVALUACIÓN DE RISCOS NATURAIS 

Este epígrafe desenvolve o Mapa de Riscos Naturais do Termo Municipal de Burela e estuda os riscos 
naturais, que deberán ser incorporados ao plan, e que poden limitar o desenvolvemento urbanístico 
do municipio, de acordo coa Art. 15.2. da Lei estatal do solo,  8/2007. 

O obxectivo final deste Mapa de Riscos Naturais é facilitar a planificación urbanística do territorio 
atendendo ao posible desenvolvemento dos procesos naturais, para manter o valor dos recursos e 
reducir os riscos. 

2.1.15.1 Obxectivos 

O obxectivo do presente informe incluido no Informe de sustentabilidade ambiental, é a elaboración 
dos mapas de perigosidade e de risco. 

O mapa de perigosidade incluirá zonas xeográficas que poidan ser afectadas por cada fenómeno 
natural, e no seu caso zonificarán o territorio en función da frecuencia do suceso.  

Se diferenzarán tres escenarios ou graos de perigosidade:  

 Alta (eventos extremos). 

 Media (eventos probables) 

 Baixa (eventos recentes). 

Elaboraranse ademais os mapas de risco, que resumirán as consecuencias adversas potenciais 
asociadas ó perigo natural e a súa situación no medio. 

2.1.15.2 Metodoloxía 

A metodoloxía desenvolta neste traballo se basa principalmente segundo o proposto  na ‘Guía 
Metodoloxica para a elaboración de cartografías de riscos naturais en España’, volume elaborado 
polo Colexio Oficial de Xeólogos e promovido polo Ministerio de Vivenda no ano 2.008, co obxectivo 
de cumprir as exisencias establecidas na Lei do Solo estatal, 8/2008, de realizar estudios de riscos 
naturais con carácter previo á planificación do territorio como primeiro paso para mitigar os seus 
efectos ou icluso para evitar que estas incidencias naturais causen problemas de tipo económico ou 
social. 

Os parámetros a estudiar son: 

a) Risco por asolagamento 

b) Risco de movementos de ladeira 

c) Risco de perigo por arxilas expansivas 

d) Risco por subsidencia mineira 

2.1.15.2.1 Riscos por asolagamento 

Considerar como Asolagamento aquela que é producida polas precipitacións, as accións do mar, o 
desbordamento dos ríos e a rotura ou operación incorrecta de obras de infraestrutura hidráulica 
(presas principalmente), accións que en non poucas ocasións tenden a conxugarse con outros 
factores e a agravar por tanto os resultados. 

O obxectivo é a zonificación territorial  deste tipo de risco, realizada aos efectos previstos na Directriz 
básica de planificación de protección civil ante o risco de inundacions, que definese tendo en conta 
a delimitación de zonas que, o obxecto da aplicación do artigo 14 do Regulamento do Dominio 
Público Hidráulico,se derive do desenvolvemento dos Plans Hidrolóxicos de Cunca. 
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Determinación de zonas con posibilidade de asolagamento 

A Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante o Risco de Asolagamentos establece tres 
tipoloxías de Asolagamento que poden representar riscos para a poboación e os bens, producir danos 
en infraestruturas básicas ou interromper servizos esenciais para a comunidade: 

1) Por rotura ou operación incorrecta de infraestrutura hidráulica. 

2) Asolagamentos por escorrentía, avenida ou desbordamento de canles. 

o Precipitacións. 

o Desxeo ou fusión de neve. 

o Obstrución de canles naturais ou artificiais. 

o Invasión de canles, aterramentos ou dificultade de avenamiento. 

o Acción das mareas. 

3) Asolagamentos por precipitación, que denominaríamos risco climatolóxico ‘ in situ’. 

Rotura ou operación incorrecta de estrutura hidraúlica 

A Directriz Básica de planificación de protección civil ante o risco de Asolagamento,  fixa os                             
requisitos mínimos quedeben cumprir os Plans Especiais de protección civil en canto a este risco e a 
información que deben conter, con especial referencia ós Plans de Emerxencia de Presas. 

Os estragos producidos pola rotura dunha presa, non só á poboación senón tamén aos seus bens, 
poden chegar a ter grandes repercusións. 

Non se detectan  estruturas hidraúlicas de dita magnitude que poidan provocar unha onda de 
avenida cuxas dimensións  poidan afectar a infraestructuras de servizos esenciais para a comunidade, 
núcleos de poboación, espazos naturais protexidos, explotacions agropecuarias, etc.). 

Asolagamento por escorrentía 

Precipìtacións 

O Concello de Burela atópase incluído nunha bacía pertencente íntegramente á Comunidade 
Autónoma Galega, polo  que a Administración Hidraúlica competente é Augas de Galicia. 

A planificación hidrolóxica deste ámbito denominado Galicia – Costa, recollese no Plan Hidrolóxico 
Galicia – Costa (PHGC), no que inclúense a delimitación de áreas con risco de sofrir Asolagamentos, 
segundo o disposto no Regulamento de Planificación Hidrolóxica.  

Non se describen áreas suxeita a ningún tipo de Asolagamento no Concello, segundo o PHGC. 

Non obstante elaborase un estudio de zonas asolagables , no anexo da memoria descritiva. 

No concello existen tres canles fluviais principais: 

 Río Pomedas ó oeste do concello 

 Río Pasadiñas no centro,  soterrado ó seu paso polo casco urbano de Burela, desembocando 

no porto, os outros dous ríos desembocan naturalmente 

 Río Perdouro ó Leste, xunto o Hospital da Costa.  

Para cada un deles describirase o calculo de asolagamento por escorrenta, realizando o calculo de 
avenida para varios períodods de retorno, en funcion dos cales elaboranse varias áreas: 

 Zonas de asolagabilidade frecuente ou moi frecuente. 

 Zonas de asolagabilidade ocasional. 

 Zonas de asolagabilidade excepcional. 
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Desxeo 

Tal e como determinase no estudio do medio rural, non existen precipitacións en forma de neve no 
Concello, polo que desestimase a avariación de dito risco. 

Obstrución de canles naturais e invasión de canles. 

Os principais problemas de asolagamentos no Concello poden vir dados pola acumulación de 
biomasa no solotobosque dos eucaliptais, que ocupan a meirande parte da superficie forestal do 
concello. 

As elevadas pendentes xunto con unha choiva ocasionalmente forte, poderían dar como resultado un 
arrastre de materiais (ramas, troncos, mato…), que poderían acumularse en certos puntos do canal de 
desagüe dos regos ou escorrentas, represando a auga e poidendo provocar primeiramente 
Asolagamentos e posteriores arrastres de materiais. 

Polo tanto determinarase aqueles puntos conflitivos, nos que poidan darse a intercepción da 
evacuación natural  das augas, como consecuencia das modificacións exercidas polo home no 
medio natural (canles tranversais) ou debido á propia xeomorfoloxía do terreo. 

Teranse especialmente encuenta os puntos das canles polas que, en caso de avenida, han de 
discorrer caudales desproporcionados á súa capacidade, e aqueles tramos das vías de comunicación 
quepuedan verse afectado polas augas. 

As canles a ter en conta son os anteriormente citados, para os que elaborouse a determinación de 
zonas asolagables. 

 río Pomedas,  atravesa múltiples vías de comunicación, que teñen obras de cruce de auga e 
que supoñen posibles puntos de embalsamento de auga. Son, dende a variante da N-642: 

o Camiño de Cinoche. 

o Camiño da Mulariña. 

o Antiga N-642. 

o Vía do ferrocarril FEVE. 

o Estrada Provincial LU-P-1510. 

 Os cruces cos distintos camiños realízanse con tubos de escaso diámetro (entre 300 e 600 mm) 
 ou obras de mampostería. Non obstante do calculo de escorrenta non se determina a  que 
 ditas obras hidraulicas poideran ter limitacións na drenaxe transversal. 

 O canle do Río Perdouro atravesa múltiples vías de comunicación, que son dende a variante 
da N-642: 

o Avenida de Perdouro 

o Vía do ferrocarril FEVE. 

o Futuro ramal de acceso ó porto. 

 Tanto os cruces de da Variante da N-652, coma o cruce da Avenida de Perdouro realízase 
 mediante tubos de hormigón armado de 1800 mm de diámetro, suficientes para facilitar a 
 drenaxe das augas. No primero caso, no cruce do río á altura da avenida de Perdouro, a 
 formación dun pequeño meandro, podería orixinar turbulencias que perxudicarían á drenaxe, 
 o cal podería ser facilmente amañado mediante a modificación e canalización, 
 rectificando a curva, facilitando a entrada ó tubo. 
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Acción das mareas 

As Asolagamentos que o mar pode chegar a ocasionar poden clasificarse en dous tipos de accións: 
dinámicas e estáticas.  

Son accións dinámicas do mar aquelas que son provocadas por un tsunami ou maremoto. Este tipo de 
Asolagamentos son practicamente inexistentes nesta zona do planeta. 

As accións estáticas do mar non orixinan por si mesmas as Asolagamentos pero contribúen de xeito 
directo á súa xeración, xa que con marea alta e fortes índices de preamar obstaculizan a drenaxe dos 
ríos nas súas desembocaduras, é dicir, frean a evacuación de as augas fluviais ao mar aberto, que é o 
seu desaugadoiro natural final.  

Este factor e as fortes correntes de aire cara ao interior adóitanse unir ás enchentes dos cursos fluviais 
agravando as consecuencias das súas avenidas, fenómeno que está lonxe de ser extraordinario en 
todo o perímetro costeiro nacional e principalmente no litoral atlántico e cantábrico, onde os refluxos 
das mareas son máis notables e intensos. 

En Burela a principal acción mariña ven dada pola erosión,  xa que é neste Concello onde comeza a 
formación xeomorfolóxica denominada como a "Rasa Cantábrica". A Rasa Cantábrica trátase dunha 
superficie plana situada entre o mar Cantábrico e as estribacións montañosas, xerando deste xeito un 
tipo de costas lineal onde destaca a formación de praias a piei de acantilado e areais separados a 
miúdo por farallóns. 

En diversos estudios realizados ó respecto, especialmente no Plan de Litoral de Galicia, realizase unha 
referencia á acción das mareas neste Concello, delimitando un ámbito de estudio, que incorporase o 
PHGC e o anexo de estuio de asolagamento incorporado á memoria. 

.Risco climatolóxico por precipitacións in situ. 

É a que se produce pola acumulación de auga de chuvia nun determinado lugar ou área xeográfica 
sen que ese fenómeno coincida necesariamente co desbordamento dunha canle fluvial. Este tipo de 
Asolagamento xérase tras un réxime de precipitacións intensas ou persistentes, é dicir, pola 
concentración dun elevado volume de chuvia nun intervalo de tempo moi breve ou pola incidencia 
dunha precipitación moderada e persistente durante un amplo período de tempo. Loxicamente, é o 
primeiro destes casos o que leva consigo o maior perigo para a poboación e os seus bens e o que 
formula os principais inconvenientes aos servizos de coordinación e intervención para previr e controlar 
os seus danos. As precipitacións torrenciais que se acumulan perigosamente nun lapso moi breve de 
tempo, fan que o tempo de resposta dos servizos de emerxencia sexa máis reducido. 

Non se describen áreas suxeita a ningún tipo de Asolagamento no Concello, segundo o PHGC. 
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Análise de risco por asolagamento. 

A análise de riscos por Asolagamentos terá por obxectivo a clasificación das zonas inundables 
enfunción do risco e a estimación, na medida do posible, das afeccións e daños que poidan 
producirse pola ocorrencia das Asolagamentos no ámbitoterritorial da planificación, coa finalidade de 
prever diversos escenarios deestrategias de intervención en casos de emerxencia. 

As zonas inundables clasificaranse por razón do risco na forma seguinte: 

o Zonas A, de risco alto. Son aquelas zonas nas que as avenidas de cincuenta, cen ou 

cincocentos anos producirán graves danos a núcleos de poblaciónimportante. Tamén se 

considerará zonas de risco máximo aquelas nas que lasavenidas de cincuenta anos produciría 

efectos a vivendas illadas, ou dañosimportantes a instalacións comerciais ou industriais e/ou 

aos servizos básicos. 

Dentro destas zonas, e para os efectos de emerxencia para as poblaciones,se establecerán as 

seguintes subzonas: 

o Zonas a-1. Zonas de risco alto frecuente. Son aquelas zonas nas que a avenida de 

cincuenta anos producirán graves danos a núcleos urbanos. 

o Zonas a-2. Zonas de risco alto ocasional. Son aquelas zonas en lasque a avenida de 

cen anos producirían graves danos a núcleos urbanos. 

o Zonas a-3. Zonas de risco alto excepcional. Son aquelas zonas en lasque a avenida de 

cincocentos anos produciría graves danos a núcleos urbanos. 

o Zonas B de risco significativo. Son aquelas zonas, non coincidentescon as zonas A, nas que a 

avenida dos cen anos produciría efectos en viviendas illladas, e as avenidas de período de 

retorno igual ou superior aos cen anos, danos significativos a instalacións comerciais, industriais 

e/ou servizos básicos. 

o Zonas C de risco baixo. Son aquelas, non coincidentes coas zonas Ani coas zonas B, nas que a 

avenida dos cincocentos anos produciría efectos enviviendas illadas, e as avenidas 

consideradas nos mapas de Asolagamento, dañospequeños a instalacións comerciais, 

industriais e/ou servizos básicos. 
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A modo de resumo: 

 PERIODO DE RETORNO AFECCIÓN OBSERVACIONS 
ZONA A A1 50 Nucleos urbanos  

A2 100 Nucleos urbanos  
A3 500 Nucleos urbanos  

ZONA B 100 Vivendas illadas 
Instalacións comerciais 
ou industriais 
Servizos básicos 

Non coincidentes 
cas zonas A 

ZONA C 500 Vivendas illadas 
Instalacións comerciais 
ou industriais 
Servizos básicos 

Non coincidentes 
cas zonas A e B 

 

Considerando a situación dos núcleos de poboación e as vías decomunicación en relación coas 
zonas inundables, identificaranse fundamentalmente áreas A1, A2 e A3, dada a estrutura urbanistica 
de Burela e o curto recorrido dos cursos fluviais, que comezan a incorporar unha significativa 
aportación de auga por parte da cunca, tras atravesar a variante no caso do río Perdouro e nas 
inmediacións do barrio denominado Vila do Medio, para o caso do río Pomeda. 

Na maior parte dos casos as avenidas para 50, 100 e 500 anos, aínda que poidan afectar a zonas 
urbanas incorporanse a rede de espazos libres, limitando as afeccións e por suposto eldiendo os riscos 
ás persoas. 

Nos planos anexos a continuación grafanse ditos ámbitos, apenas perceptibles para o caso do rego 
Perdouro, e pouco significativos para o caso do río Pomedas. 
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2.1.15.2.2 Risco de movementos de ladeira 

O obxectivo final deste estudio é a representación gráfica dun mapa que represente a 
susceptibilidade ou perigosidade espacial fronte a concurrencia de inestabilidade en ladeiras naturais 
e la zonificación del territorio para su aplicación a usos deplanificación territorial. 

Elaborase primeiramente un estudio do denominado mapa inventario, onde se recollen aqueles  
procesos indicadores de inestabilidad de ladeiras, tanto actuais como antergas,activos ou inactivos, 
definindo a súa extensión, tipoloxía e rasgos mais características. 

Elaboración do mapa de susceptibilidade 

Unha vez estudiado o mapa  inventario, decidirase aconveniencia ou non de realizar o plano de 
susceptibilidad, inde ademais dos datos preliminares necesarios, engadiranse o analise dos factores 
que condicionan e inflúen na xeneracion dos movementos de ladeira. 

Para el elaboranse mediante tecnoloxías SIX, unha cartografía onde se terán en conta tres factores 
desencadentes destes tipos de fenómenos: 

 Pendientes 

 Litoloxías 

 Presenza de auga 

Unha vez determinado, clasificase entres grandes grupos: 

 Susceptibilidade baixa 

 Susceptbilidade media 

 Susceptibilidade alta. 
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2.1.15.2.3 Risco por perigo de arxilas expansivas 

O obxectivo destes mapas é a delimitación de zonas que plaantean posibles perigos para a 
construción de obras civís. Dito risco tan so existe cando se constrúe unha obra sobre ditos materiais 
que podería ser danada como consecuencia  da expansión do solo. 

Unha vez conocida  a existencia destes solos perigosos, a súa correcta identificación e unha boa 
planificación do territorio, reduce ou anula o risco potencial. 

Os mapas que se obteñen denominanse mapas de perigosidade por existencia de arxilas epansivas. 

A zonificación realizarase en base a seguinte clasificación: 

 Zona 0: Sen información ou non clasificado. 

 Zona 1: Perigosidade nulas: Zona con ausencia de arxilas ou con existencia de arxilas non 

expansivas ou dispersas nuha matriz non arxilosa. Potencialidade de expansión nula ou baixa. 

 Zona 2: Perigosidade baixa: Zona con arxilas epansivas ou emprazadas en zonas climáticas sen 

déficit de humidad. Potencialidade de expansión alta. 

 Zona 3: Perigosidade moderada.Zona concon arxilas expansivas localmente predominantes e 

emprazadas en zonas climáticas con déficit anual de humidade. Potencialidade de expansión 

alta. 

 Zona 4: Perigosidade alta. Zonas con arxilas expansivas zonalmente predominantes ou 

emprazadas en puntos con problemas derivados da sía expansividade. Potencialidade de 

expansión moi alta. 

Conclusión 

Os solos de Burela desenvolvense a partir de dous tipos de materiais: solos residuais (Rochas graníticas) 
e solos transportados (Aluvions e chairas costeiras).  

Ambos teñen texturas grosas (arenosas no primeriso caso e francas a franca-arxilosa no segundo). A 
presenza de arxcilas neste segundo gran grupo, obriga a unha maior atención. 

Ademais dos depósitos pertencentes ás praias (QP), existen coluvións (QC) e eluvións (QE). Os primeiros 
se atopan constituídos por bloques irregulares e bólas con abundantes cantos e gravas, engastados 
nunha considerable matriz areenta. Os eluvións son asimilables a depósitos areentos, que inclúen 
algúns cantos ou bólas de material inalterado, conservando vestixios da primitiva estrutura de granito. 
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Polo tanto, tanto pola edafoloxía e xeoloxía xomo polo réxime de humidade e precipitacións, cabe a 
inclusión da totalidade do Concello de Burela na zona 1, onde nonse atopan riscos por existencia de 
arxilas expansivas. 
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2.1.15.2.4 Risco por susbsidencia mineira 

A subsidencia minera  é unha patoloxía infrecuente en España, pero existen Concellos onde dita 
situación pode chegar a ser grave.  

Existe unha ampla falta de información, inventariación e estudios ó respecto, o que fan dificil polo xeral 
a evaluación deste tipo de riscos. 

Este tipo de fenómenos soe atóparse moi relacionados co tipo de explotación, de xeito que os 
xacementos desal, carbón o yeso, son os mais susceptibles de sofrir a subsidencia. 

Conclusión 

A cantera localizada nas proximidades de Burela se centran n explotación del granito inalterado, 
dentro das facies de grao medio a groso. a actividad da cantera se reduce á extracción de bloques 
de granito para a construción de escolleras e diques. Dita explotación realizase a ceo aberto, polo 
que non se describen fenómenos deste tipo asociados a ela. 

2.1.15.3 Determinación do grao de perigosidade e elaboración do mapa de riscos naturais 

Do cadro resumo obtense as seguintes conclusión: 

 Existe como norma xeral no Concello, unha baixa exposición á riscos naturais. 

 Os riscos detectados cunha maior probabilidade de suceder no Concello son os producidos 
por movementos de ladeira  e acción das mareas. Os derivados dos asolagamentos son 
pouco significativos. 

 Os riscos por movementos de ladeira atópanse principalmente localizados en áreas non 
urbanizadas, na cara oeste, situada na marxe oposta urbanizada. 

 Os riscos producidos por obstrución de canles, serán de tipo puntual, e poderán ser mitigados 
ca aplicación de medidas preventivas no terreo, segundo o determinado nos estudios 
precisos, tanto na zona de dominio Público Hidaúlico como na zona de Policía, todo elo sen 
menoscabo que como resultadoo da aplicación do art.14 do Real Decreto 849/1986, se 
definan novas áreas inundables, así como a probabilidade destas, por parte dos Organismos 
de Conca. Existen actuacións promovidas polo Concello para erradicar dito problema, 
mediante a canalización do curso fluvial, e establecementos das obras transversais necesaras. 

 Os riscos producidos pola acción das mareas, asocianse fundamentalmente neste Concello á 
denominada rasa cantabrica, área vacante de edificacións situada entre o Porto de Burela e 
A zona de O Cantiño, que producen fenómenos erovivos a moi largo prazo, pero non 
interactúan cas inundacíons producidas por escorrentas excepcionais. 

 Os riscos de movementos de ladeira atopanse asociados de forma xeral ás áreas mais 
inestables de fortes pendentes. Establecese unha área no plano de perigosidade por 
movementos de ladeira. 

 O planos de riscos naturais realizase mediante a superposición das seguintes avaliacións: 
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 AVARIACIÓN DO RISCO 

FENÓMENO CAUSANTE 

DO RISCO 

Alto Medio Baixo Nulo 

Asolagamento   Asociado ós ámbitos grafados nos 
planos. 

O seu baixo nivel de risco ven 
definido no caso dos 
asolagamento, pola aplicación 
das medidas correctoras 
necesarias que está a desenvolver 
o Concello, mediante as obras de 
drenaxe necesarias. 

No caso das mareas, a 
posibilidade de asolagamento no 
ámbito do Portos é unha situación 
normal e controlada nas 
situacións de especial climatoloxía 
adversa que ó suceder con outros 
fenomenos, como mareas 
meteoroloxicas teñan en 
consecuencia o incremento 
anormal do nivel do mar nas 
cotas baixas. 

 

Movementos de 

ladeira 

  Asociado ós ámbitos grafados nos 
planos.   

O risco baixo asociado a éste 
factor determinase pola situación 
afastada do desenvolvmento 
urbanístico, que sería o factor que 
podería determinar a maior 
susceptibilidade, inicialmente 
baixa, do evento. 

 

Arxilas expansivas     

Subsidencia mineira     

  

Os únicos factores que supoñen un risco, valorado como baixo, son os derivados do asolagamento e 
dos movementos de ladeira, casos que non concorren espacialmente, tale como vese nos planos, 
polo que non se combinarán. 

A meirande parte do Concello ubicase na zona de perigosidade nula e unha pequena parte (na que 
se localizan os  procesos antes descritos), na de risco baixo, en función destes dous sucesos. 
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2.1.16 EVALUCIÓN DE RISCOS TECNOLÓXICOS 

2.1.16.1 Obxectivos 

O obxectivo do presente apartado e a elaboración do mapa de riscos tecnolóxicos do  concello 
de Burela. 

O mapa de perigosidade incluirá zonas xeográficas que poidan ser afectadas por cada fenómeno 
tecnolóxico, e no seu caso zonificarán o territorio en función da frecuencia do suceso.  

Se diferenzarán tres escenarios ou graos de perigosidade:  

 Alta (eventos extremos). 

 Media (eventos probables) 

 Baixa (eventos recentes). 

Elaboraranse ademais os mapas de risco, que resumirán as consecuencias adversas potenciais 
asociadas ó perigo tecnolóxico e a súa situación no medio. 

2.1.16.2 Metodoloxía 

Os parámetros a estudiar son: 

a) Risco de contaminación físico-química. 

b) Risco de contaminación acústica. 

c) Risco de contaminación lumínica. 

d) Risco de contaminación electromagnética. 

2.1.16.3 Identificación de riscos e elaboración do mapa de riscos.  

2.1.16.3.1 Risco de contaminación fisico-química 

As prinicpais fontes de contaminación físico-química son as seguintes: 

 Fábrica de Caolín de ECESA. 

 Fabrica de Gres Burela. 

 Área Empresarial do Perdouro. 

Dado o tamaño das actividades e o carácter das mesmas, o risco de contaminación físico química é 
baixo. 

2.1.16.3.2 Risco de contaminación acústica 

O estudo de zonficación acústica recollido na memoria descritiva do PXOM recolle as seguintes 
conclusións: 

 Non se detectaron zonas de conflitos que requiran a posta en práctica de medidas 
correctivas. 

 Existe unha área de maior sensibilidade acústica, ubicada no solo urbano, onde os 
equipamentos existentes (hospital, colexio), atópanse próximos ós usos industriais, polo que 
será preciso a adopción de medidas no momento de posta en marcha de dito 
equipamento. 

 Os efectos derivados do ruído veranse disminuidos de forma considerable ó trasladarse o 
tráfico da estrada ao corredor no momento de posta en marcha, afectando a un menor 
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número de habitantes a segunda que a primeira). 

 Os novos ámbitos delimitados a desenvolver (solos urbanizables), o ser contiguos ou moi 
proximos o solo urbanos, acadan unha ordenación e zonificación acústica axeitada. 

 O sector industrial, que é habitualmente a orixe dos maiores focos de emisión de ruído, 
atópase  no proxecto de ordenación proposto centralizado, evitando a creación de novos 
focos. 

2.1.16.3.3 Risco de contaminación lumínica 

O único foco de contmainación lumínica existente no Concello é o propio solo urbano polo que se 
proporán sistemas de baixa contaminación lumínica nas normas urbanísticas. Trátase dun risco 
baixo dado que as principais áreas de interese pasaxística están afastadas do solo urbano. 

2.1.16.3.4 Risco de contaminación electromagnética 

Os focos de contaminación electromagnética existentes no Concello son a subestación eléctrica e 
as liñas de alta tensión. Os riscos son baixos dado que ambas contan coas súas distancias de 
protección. 

2.1.17 ANÁLISE DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN 

2.1.17.1 Datos históricos 

Atópase recollido no INE un único asentamento de poboación, o de Burela, así como unha única 
parroquia, Santa María de Burela. Dita paroquia pertence á provincia de Lugo, á diócese de 
Mondoñedo, ao partido xudicial de Viveiro e antigamente ao Concello de Cervo. 

A súa historia iníciase coa cultura castrexa, continua en época romana sendo "Vilaris" e asentada 
en tempos de Pardo de Cela.  É a partir dun documento datado no ano 1096 cando se cita por 
primeira vez o nome de Burela, o que non quere dicir que non existise con anterioridade. 

No ano 1128, Alfonso VII declara territorio de realengo a Santa María de Burela, pero a delimitación 
definitiva da parroquia, hoxe Concello, levouse a cabo no ano 1250. Pertenecendo 
maioritariamente á Cervo, cun pequeño lapsus de tempo no que se incluía no termo municipal de 
Nois. 

Nos anos 1971-1972, a consecuencia dunha petición unánime do equipo de goberno do Concello 
de Cervo, tramitouse o expediente de cambio de nome e capitalidade para Burela. 

En Maio de 1994 o Concello remitiu á Xunta de Galicia o expediente de segregación; que tras os 
trámites legalmente establecidos, aprobou por decreto do 15 de Decembro de 1994, a 
segregación da parroquia de Santa María de Burela del Ayuntamiento de Cervo, pasando a 
constituirse o novo Concello de Burela. 

2.1.17.2 Elementos patrimoniais 

Destaca dentro do seu catálogo elementos pertencentes ó patrimonio arqueolóxico, sendo o mais 
representativo o Castro de Burela 

Os restos arqueolóxicos atopados en Chao do Castro corresponden aos primeiros indicios de 
asentamento urbano no Concello de Burela.  

En na actualidade este castro non se atopa escavado, se ben se acharon motivos ornamentais, 
tales como unha arracada e un torques aúreo que pode contemplarse no Museo Provincial de 
Lugo. 
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2.1.18 ANÁLISE SOCIOECONÓMICO 

2.1.18.1 A Poboación 

O Concello de Burela concentra no seu territorio unha única parroquia e un único núcleo de 
poboación recoñecida segundo o INE.  

No ano 2011, a poboación oficial do termo municipal de Burela ascende a 9.575 habitantes, é dicir, 
o 2,7% do total da poboación da Provincia de Lugo e o 31,4% da poboación asentada na Mariña 
Central. 

Desde o punto de vista demográfico o Concello de Burela presenta unha elevada densidade de 
poboación, a mais alta da provincia de Lugo con 1.311,64 hab/km2, e o terceiro núcleo urbano da 
Provincia de Lugo, por detrás de Lugo e Monforte de Lemos. 

 

 

Fonte IGE. Ano 2011 

 

2.1.18.1.1 Evolución da poboación 

A súa evolución demográfica seguiu a tónica xeral da Mariña cun paulatino descenso entre os 
anos 40 e 70 para dende ahí lograr un crecemento notable sobre todo nos núcleos urbanos.  

Na derradeira década obsérvase un crecemento cunha exponencial basicamente lineal. 

  CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

  Burela Mariña 
Central 

Lugo Galicia 

Superficie Km2 7,8 501,3 9.856,60 29.574,80 
Poboación hab 9.575 30.530 351.530 2.794.516 
Densidade Hab/Km2 1.311,64 60,90 35,66 94,49 
PORCENTAXE   31,4% 2,7% 0,3% 
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En base os datos de poboación do INE, estimaremos un promedio en canto o crecemento anual 
da poboación. 

ANO POBOACIÓN CRECEMENTO INCREMENTO ANUAL 
2000 8.045 
2001 8.105 60 0,7% 
2002 8.176 71 0,9% 
2003 8.380 204 2,5% 
2004 8.348 -32 -0,4% 
2005 8.621 273 3,3% 
2006 8.755 134 1,6% 
2007 8.873 118 1,3% 
2008 9.171 298 3,4% 
2009 9.381 210 2,3% 
2010 9.536 155 1,7% 
2011 9.575 39 0,4% 

PROMEDIO 139,1 1,6% 
Fonte IGE. Elaboración propia 

2.1.18.1.2 Pirámide poboacional 

En datos comparados podemos observar que en xeral é unha poboación nais xoven que a 
comarca, provincia e resto de Galicia, sendo inferior en 10% o número de habitantes maiores os 65 
anos. 

Significativamente a poboación extranxeira é superior tamén a media, aspecto que inflúe na 
media de idade da poboación. 
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 Total Homes Mulleres 
Poboación total 9.575 4.819 4.756 

de 0 a 15 anos  1.307 653 654 
de 16 a 64 anos  6.909 3.572 3.337 

de 65 e máis anos  1.359 594 765 
Poboación extranxeira 1.179 717 462 
Idade media 40,6 39,8 41,3 
Fonte IGE. Ano 2011 

 

  CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

  Burela Mariña 
Central 

Lugo Galicia 

Poboación total     

de 0 a 15 anos  14% 11% 10% 12% 
de 16 a 64 anos  72% 65% 62% 66% 

de 65 e máis anos  14% 24% 28% 22% 
Poboación extranxeira 12% 7% 4% 4% 
Idade media 40,6 46,1 48,1 44,6 
Fonte IGE. Ano 2011 

2.1.18.1.3 Indicadores demográficos 

Coma podemos observar a tasa bruta de natalidade é superior a comarcal, provincial e galega. 

A tasa de mortalidade e inferior os valores para a comarca, provincia e territorio galego. 

 
 

CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

 Burela (1) Mariña Central (1)  Lugo (1) Galicia(2) 

Taxa bruta de natalidade 10,5 7,6 6,4 7,8 

Taxa bruta de mortalidade 8,1 13,9 14,0 10,7 

Índice de envellecemento 78,2 171,3 208,9 136,7 

Idade media á maternidade 30,7 31,3 31,5 31,4 

Número medio de fillos por muller 1,3 1,1 1,0 1,04 

Taxa bruta de nupcialidade 3,8 3,2 3,2 4,0 

(1)Fonte IGE. Ano 2009 

(2)Fonte IGE. Ano 2007 

 

Presenta un saldo vexetativo e migratorio positivo no ano 2010, segundo os últimos datos 
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publicados polo IGE 

  CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

  Burela Mariña Central Lugo Galicia 

Saldo vexetativo 37 -142 -2.507 -6.226 
Saldo migratorio 60 42 -2.336 17.810 

Fonte IGE. Ano 2010 

 

2.1.18.1.4 Poboación activa 

TOTAL HOMES MULLERES 
Paro  
Por idade 647 247 400 
   menores de 25 anos 76 32 44 
   outras idades 572 215 356 
Por sectores de actividade 
   Agricultura 32 24 8 
   Industria 49 30 19 
   Construción 89 81 9 
   Servizos 371 83 288 
   Sen emprego anterior 105 29 76 

  Fonte IGE. Ano 2011 

  CONCELLO COMARCA PROVINCIA COMUNIDADE 

  Burela Mariña 
Central 

Lugo Galicia 

POBOACION ACTIVA 6.909 19.739 217.664 1.842.595 

Paro          

Por idade 9,4% 9,2% 10,8% 11,2% 
   menores de 25 anos 1,1% 0,9% 1,1% 1,2% 
   outras idades 8,3% 8,3% 9,7% 10,0% 
Por sectores de actividade         
   Agricultura 0,5% 0,3% 0,4% 0,3% 
   Industria 0,7% 0,9% 1,1% 1,8% 
   Construción 1,3% 1,8% 1,8% 1,7% 
   Servizos 5,4% 5,1% 6,1% 6,3% 
   Sen emprego anterior 1,5% 1,1% 1,4% 1,1% 

  Fonte IGE. Ano 2011 

 

2.1.18.1.5 Ocupación por actividade. 
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O emprego no sector servizos é o de maior peso na bisbarra, xa que constitúe un 62% do total dos 
postos de traballo.  

    Sector Nº traballadores Porcentaxe 
   Agricultura e pesca 479 14% 
   Industria 507 14% 
   Construción 352 10% 
   Servizos 2.192 62% 
      
  3.530 100% 

   Fonte IGE. Ano 2011 

2.1.18.2 Características económicas 

O Concello de Burela como no resto do litoral, onde unha vez foron as actividades pesqueiras e 
agrícolas o motor económico do Concello, foise diversificando a súa economía cara a un sector 
industrial de pequenas ou medianas empresas e, sobre todo, cara a un sector terciario de servizos 
básicos e cada vez mais especializado, e cada vez mais intensos no sector do turismo, menos 
patente co Concello de Burela. 

2.1.18.2.1 Sector primario 

A pesca talvez sexa o subsector máis florecente habida conta da existencia dun dos portos máis 
importantes do Cantábrico:  Burela, o máis importante por volume de pesca desembarcada, ten 
unha flota cunha media superior a 40 toneladas de rexistro bruto e faena en gran parte en augas 
comunitarias, ademais as súas infraestruturas portuarias son de gran calidade. 

A agricultura desempeña un factor relegado a un último plano, tendo un carácter mais de 
subsistencia que de explotación.  

Gandería  
Número de explotacións de gando bovino 1 

Total bovinos 13 

   Fonte IGE. Ano 2011 

Superficie agrícola Has. 
Superficie total 563 
Superficie agraria utilizada (SAU) 61 
Superficie forestal 503 

Desarborizada 102 
Arborizada 401 

   Fonte IGE. Ano 2011 
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2.1.18.2.2 Sector secundario 

Construción 

A construción, como no resto de comunidae e o estado, ven a sufrir un parón na actividade 
construtiva. Os últimos datos do ano 2.010 comparados co ano 2.010 reflicten a incidencia do 
actual momento de crise. 

 

Construción Ano 2008 Ano 2010 
Número de vivendas a crear de nova 

planta 
184 3 

Variación neta do parque de vivendas 188 4 

Número de edificios a crear de nova 

planta 
67 2 

   Fonte IGE. Ano 2010 

Actividade portuaria 

Se exceptuamos o complexo de Alcoa en San Cibrao, que conta con 1.200 postos de traballo e 
xera  outros 600 máis en empresas auxiliares, só hai dous sinaturas na bisbarra da Mariña occidental 
que superan os cincuenta millóns de euros de facturación no exercicio do 2006, segundo os datos 
do informe Ardán. Unha delas trátase da reparación e construción de buques é outra das 
actividades marítimas cun notable volume de negocio, cos 30 millóns de euros que facturou de 
Estaleiros Armón de Burela, sendo tamén importantes empresas do Sector Armadores e Burela ou 
Conservas de Burela. 

Actualmente, o sector pesqueiro é un dos principais motores económicos  de Burela. Boa proba 
diso son os investimentos (superiores aos 30 millóns de €) en infraestruturas portuarias, entre as que 
destaca a recentemente inaugurada, lonxa climatizada, cunha superficie de 26.506 m 2. 

Anualmente, as vendas en lonxa superan ao ano os 43 millóns de euros, que posteriormente ao 
efecto multiplicador noutros sectores superan os 300,51 millóns de €., unha parte importante 
corresponde a l a pesca do bonito que supón a maior porcentaxe de capturas, tanto por número 
de capturas coma polo total de ingresos. 

En termos de emprego, a actividade pesqueira ocupa de forma directa a 800 traballadores, e 
indirectamente a máis de 6000.  

Cabe destacar, que a custa da actividade portuaria xurdiron empresas de servizos e equipamentos 
(aceites, telecomunicacións, motores, reparacións,...) Ademais, como xa se resaltou anteriormente, 
aquí están rexistrados o 90% dos exportadores de peixe da Provincia de Lugo. 

Sector da cerámica 

A cerámica, xunto coa pesca é unha das actividades tradicionais de Burela. O caolín de Burela é 
apreciado en toda Europa para a fabricación de porcelana e cerámicas.  Asociadas a este 
recurso están presentes en Burela as seguintes industrias:  

Materiais Cerámicos, S.A: A orixe desta empresa data do ano 1902, cando se iniciou a construción 
da fábrica para a produción de refractarios e, posteriormente de gres, sendo os primeiros 
fabricantes que lanzaron ao mercado español gres porcelánico en proceso de mono cocción. A 
súa facturación en 1998 ascendeu a 2.552.997 € e o seu equipo laboral é de 44 empregados. 

Explotacións Cerámicas Españolas, S.A 

Explotacións Cerámicas Españolas, SA (ECESA) é o maior produtor español de caolín e o segundo 
produtor de Europa, alcanzando a súa produción anual as 140 000 T. C comeza a súa actividade 
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en Burela en 1957 e actualmente, cun equipo de 80 persoas, produce na súa planta de Burela 
unhas 250 t /día. 

2.1.18.2.3 Sector terciario 

Servizos 

O pequeno comercio ten unha importancia relevante, con máis de 1.200 establecementos e un peso 
notable na xeración de emprego en Burela principalmente, seguidos de Foz, Ribadeo e Burela. 

Comercio polo miúdo  
Número de establecementos comerciais 207 

Superficie de venda media m² 87,62 

   Fonte IGE. Ano 2008 

Estrutura empresarial 

Precisamente é a Bisbarra da Mariña Central a que conta co maior número de empresas 
rexistradas, 1935, é dicir, o 43% das empresas situadas na Costa Luguesa, das cales a terceira parte 
atópanse no Concello de Burela. 

A practica totalidade do Concello de Burela atópase concibido polas PEMES, considerando as 
empresas menores de 10 empregados que constitúen o 88% da estrutura empresarial: 

Forma xurídica das empresas  

De 1 a 2 asalariados 331 

De 3 a 5 asalariados 192 

De 6 a 9 asalariados 82 

De 10 a 19 asalariados 48 

De 20 a 49 asalariados 19 

De 50 a 99 asalariados 11 

De 100 a 249 asalariados 1 

De 250 ou mais asalariados 1 

   Fonte IGE. Ano 2010 

A forma empresarial mais abundante é a persoa física (autónomos) fronte a xurídica que supón o 
53% das empresas, mentres que dentro destas a mais representada é a sociedade de 
responsabilidade limitada, un 35%: 

Forma xurídica das empresas 685 
   Persoas físicas 361 

   Sociedades anónimas 11 

   Sociedades de responsabilidade limitada 241 
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   Cooperativas 1 

   Outras 71 

   Fonte IGE. Ano 2010 

2.1.18.3 Diagnose do sector socioeconómico 

O Concello de Burela presenta una elevada densidade demográfica (1.3611 hab/km2) debido en 
parte a escaseza territorial. A poboación concéntrase nun único núcleo que ocupa o 26% do 
territorio, o que nos da una densidade urbana de 5042 hab por km2, sendo o terceiro núcleo 
urbano da Provincia de Lugo, por detrás de Lugo e Monforte de Lemos. 

Presenta un crecemento demográfico positivo cunha media de crecemento na derradeiro década 
dun 1,6 %, sendo sempre positivo agás no ano 2004, -0,4% e con un pico no ano 2008 do 3,4 %. O 
crecemento está sustentado tanto no saldo vexetativo, coma no migratorio, ambos positivos. 

A forte inmigración en Burela, está presenta na porcentaxe de estranxeiros, un 12 % moi superior a 
media Galega e provincial do 4%. Quizá sexa tamén un dos motivos que inflúe na idade media da 
poboación, 40,6 anos fronte a media de 44,6 anos de Galicia e a da provincia de Lugo envellecida 
de 48,1 anos. A poboación infantil (menor de 15 anos) e superior en dous puntos en porcentaxe 
fronte a media Galega e en catro puntos fronte a da provincia de Lugo. Por outra parte o índice de 
natalidade tamén é superior así coma a idade media a maternidade. 

Onde é mai significativo a diferenza e na poboación activa, nun 72% fronte o 62% da provincia e o 
66% da media Galega. E por último a poboación superior a 65 anos está en un 14% moi inferior o 
28% provincial e o 22% autonómico. Isto tradúcese nun índice de envellecemento moi inferior, 78,2 
fronte o 208,9 e 136,7 provincial e autonómico respectivamente. 

Polo tanto Burela presenta un alto potencial de poboación activa, cuns índice de paro inferiores 
tamén os valores de referencia provinciais e autonómicos. 

O eixe da variante CN-642, divide o Concello en dúas metades na dirección nordeste u suroeste. A 
primeira ten o uso do asentamento urbano, o porto e a actividade industrial, coa actividade 
testemuñal do uso agrícola, e a segunda metade, montañosa e de fortes pendentes, está 
dedicada o uso forestal. 

O sector de maior ocupación é o dos servizos, cun 62%. A construción en retroceso sitúase no ano 
2011 nun 10% por debaixo dos sectores da agricultura e pesca, 14% e da industria 14%. 

O sector agrícola é testemuñal, a superficie agraria é de 61 has, e so está rexistrada unha 
explotación bovina con 13 cabezas de gando. 

A meirande parte do Concello está dedicada a superficie forestal, 401 ha. que supón o 605 do 
Concello. 

A actividade portuaria e o sector pesqueiro é un dos principais motores económicos  de Burela, 
xerado ademais empresas auxiliares de servizos. 

Na industria, destaca o sector ligado o caolín e a cerámica, se ben hoxe en día están en regresión. 
Os autónomos supoñen o 53% do tecido empresarial, sendo o total das pemes (autónomos e 
empresas con menos de 10 empregados) o 88 % do tecido empresarial. 

Coma xa se indicou o sector servizos e o motor da economía do Concello. Cabe destacar ademais 
tanto o comercio coma os servizos administrativos coma sanitarios (hospital da Costa) coma 
educativos (colexios, institutos). 

O Concello de Burela, concentra en boa medida a actividade empresarial da Bisbarra da Mariña 
Central. 
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2.1.19 ANÁLISE DE INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS 

2.1.19.1 Infraestruturas de comunicación. 

2.1.19.1.1 Estradas 

As principal vía de comunicación do termo municipal de Burela correspóndese coa CN-642, que ao 
seu paso polo núcleo urbano recibe o nome de Avenida Arcadio Pardiñas.  En dirección este, a 
CN-642 comunica a Burela cos municipios de Foz, Barreiros e Ribadeo, destacando a proximidade 
coa Comunidade de Asturias da que dista aproximadamente 40 Km;  mentres que por dirección 
oeste a comunica entre outros cos municipios de Cervo, Xove, Viveiro e Ferrol. 

Á súa vez, aínda que fose do termo municipal de Burela, parten da CN-642, ao seu paso polo 
núcleo de Cangas, a LU-151 que comunica Ferreira do Valadouro con Mondoñedo; e á altura da 
Espiñeira, a CN-634 con dirección a Vilalba. 

 Recentemente realizouse a variante de Burela da CN 642 é a estrada que discorre paralela á costa 
e comunica Burela co núcleo de San Cibrao. 

  

 

 

 

 

Rede de estradas nacionais 

Rede de estadas provinciais 

F.F.C.C. 
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Nome PK Incio PK Fin Titularidade Ancho Longitud 
 15-02    0.0    1.5    Provincial    5.0    1.5   
 15-10    6.7    9.4    Provincial    8.0    2.7   
 N-642    44.4    48.9   Nacional  10.0    4.5   
 N-642    44.8    48.8   Nacional  7.0    4.0   
 902-002    0.0    0.7   Municipal  4.5    0.7   
 N-642-A    0.0    4.5   Nacional  10.0    4.5   
 N-642-R1    0.0    0.1   Nacional  5.0    0.1   
 N-642-R2    0.0    0.1   Nacional  5.0    0.1   
 N-642-R3    0.0    0.4   Nacional  5.0    0.4   
 N-642-R4    0.0    0.2   Nacional  5.0    0.2   

2.1.19.1.2 Infraestruturas ferroviarias 

Existe tamén comunicación por vía férrea a cal, ao seu paso por Burela, a vía estreita que dá 
servizo á liña Oviedo / Gijón - Ferrol.  

2.1.19.1.3 Infraestruturas portuarias 

O Concello de Burela está dotado dun porto comercial, que abrangue unha extensa superficie. É 
considerado como un dos principais portos pesqueiros do Norte de España e por suposto da 
Comunicade Autónoma. 

2.1.19.1.4 Mobilidade 

Vehículos 

A variante de Burela da CN 642 posibilitou eludir o núcleo urbano ao tráfico de paso; pero dado o 
movemento comercial do municipio, a apertura da devandita variante non diminuíu 
significativamente o tráfico urbano. 

Desde dita estrada pódese acceder ao núcleo urbano, dende dous puntos: un deles a partir dun  
enlace situado á altura da Rúa de los Institutos; o que permite un acceso inmediato ao Hospital da 
Costa, que contribuíu a diminuír considerablemente o elevado risco derivado do paso continuo de 
ambulancias pola travesía urbana. 

Actualmente, o percorrido dos vehículos pesados, na súa maioría con dirección ao porto de Burela, 
realízase a través da Avenida Arcadio Pardiñas e a Avenida da Mariña, non obstante, xa está en 
trámites a construción dun vial con acceso directo á zona portuaria que diminuirá 
considerablemente a intensidade de tráfico pesado polo núcleo urbano. 

Hai que resaltar a non existencia de pasos a nivel, xa que toda a circulación se realiza a través de 
pontes, ben superiores ou inferiores; a estreiteza dalgún destas pontes non permite a circulación de 
vehículos en ambos os dous sentidos, non obstante co fin de axilizar o fluxo de tráfico prevese a 
ampliación dalgún deles en breve. 

Peonil 

No Concello de Burela as estacións de tren e autobuses comparten a mesma localización, 
facilitando así a súa utilización por parte do usuario; ademais a curta distancia sitúase a parada de 
taxis, se ben, sería conveniente a colocación dun panel informando dos principais servizos. 

A existencia da vía do FFCC que corta o solo urbano de Burela, limitando o fluxo peonil 
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2.1.19.2 Servizos urbanísticos 

2.1.19.2.1 Abastecemento 

O Organismo competente de Conca é Augas de Galicia, incluíndose o Concello de Burela dentro 
do PHGC. Dito plan prevé unha poboación de consumo asimilable a 10560 habitantes, 
asignándolle ó Concello unha dotación de 270 l/hab dia. Prevese unha poboación no 2.023 de 
13.761 habitantes. 

 

 

A rede de abastecemento do Concello de Burela pertence ós sistemas de explotación, segundo o 
OHGC Río Landro e Río Ouro. 

A Planta de Tratamento de augas potable ubícase no Concello de Burela, no lugar denominado 
Burela do Cabo. A planta ten unha capacidade de tratamento de 36 l/s.  Desde este punto e por 
gravidade, destinase a auga ós depósitos municipais do Concello, cun total de catro, de 
capacidade de 800, 3.300, 2.500 e 2.500m3.  

A principal problemática que ten o sistema de abastecemento é a insuficiente capacidade de 

regulación. 

←Ó Encoro do 
Río Cobo 

←Ó Encoro do 
Río Xunco 
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Xestión municipal. 

Desde o ano 95, aproximadamente o 3% do total da inversión municipal destinouse á mellora das 
infraestruturas destinadas ao abastecemento de augas; así pois, pódese constatar que se renovou 
o 90% da rede de subministración de auga. 

A xestión do servizo municipal de augas establécese a través dunha concesión contratada á 
empresa Espina e Delfín. 

2.1.19.2.2 Rede de saneamento municipal. 

Con respecto ás infraestruturas de saneamento, o Concello de Burela favoreceuse das axudas do 
Plan de Saneamento de Galicia para acometer melloras na rede de saneamento encamiñadas á 
renovación da rede de abastecemento e á ampliación desta en núcleos afastados da zona 
urbana. 

O sistema de transporte das augas residuais pola rede de saneamento de Burela é en réxime 
unitario, o que implica que, augas residuais urbanas, e pluviais recóllanse conxuntamente. 

Isto leva consigo a necesidade de instalar vertedoiros de entrada que deriven cara ao curso de 
auga máis próximo o exceso de caudal que chega á estación depuradora a través da rede de 
rede de sumidoiros, produto da excesiva achega da auga de chuvia. 

As augas recollidas a través da rede de saneamento son tratadas no estación depuradora de 
augas residuais (EDAR) sita na Rúa do Berbés. 

En funcionamento dende o ano 2000 está deseñada para poder tratar unha carga diaria de 14700 
habitantes equivalentes (HEI), é dicir, 300 m 3 /h en réxime de 24 horas 365 días ao ano. 

 Xestión municipal. 

Actualmente o 98% da poboación dispón de rede de saneamento, e en breve prazo 
acometeranse as obras previstas para dar cobertura á totalidade da poboación. A xestión do 
servizo municipal de augas establécese a través dunha concesión contratada á empresa Espina e 
Delfín. 

Puntos de vertedura de augas 

Unha vez que a auga residual foi tratada na EDAR, é verquida a augas costeiras, neste punto 
convén resaltar que a zona de vertedura do Concello de Burela está catalogada como zona 
menos sensible, é dicir, se considera que a vertedura de augas residuais non ten efectos negativos 
sobre o medio debido á morfoloxía, hidroloxía e ás condicións hidráulicas específicas da zona. 

2.1.19.2.3 Recollida de lixo 

  A xeración de residuos no Concello de Burela estímase en torno ás 3.910 toneladas anuais, o que 
implica un coeficiente de xeración por habitante e día en torno a 1,25 quilogramos. A recollida 
realízase diariamente mediante traslado á Planta de Barreiros. 

Actualmente o sistema de xestión leva a cabo mediante a recollida selectiva coa disposición en 
beirarrúa de colectores verdes, para o depósito e entrega dos residuos denominados como 
orgánicos e restos, e colectores amarelos para o depósito de envases metálicos, plásticos e brik, 
complementando con colectores tipo iglú para o depósito de papel-cartón e vidro. 

O resto de residuos procedentes de domicilios particulares e que presenta unha tipoloxía 
especifica, recóllense ben mediante recollida porta a porta, ou ben mediante a entrega no punto 
limpo que para tal finalidade dispón o Concello de Burela. 

Xestión municipal 

Ante a presión do Concello de Burela para levar a cabo unha recollida selectiva dos residuos,  
contactouse cunha empresa privada, encargada para resolver o problema dos residuos orgánicos. 
A devandita empresa corre cos gastos de mantemento dos colectores e o custo do transporte dos 
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residuos orgánicos. 

2.1.19.2.4 Outros verteduras 

Residuos inertes no perigosos: A súa recollida corre a conta da empresa Xiloga. Recolle os lamas de 
depuradora de Burela. 

Residuos hospitalarios: O Hospital da Costa foi pioneiro na posta en marcha dun Plan de Xestión de 
Residuos; o devandito plan, está a funcionar dende 1999, aínda que foi en abril de 2000 cando se 
aprobou, convertendo ao Hospital dá Costa no primeiro hospital de Galicia con Plan de Residuos. 

Residuos industriais: En canto aos residuos industriais visitouse as industrias dos sectores mais 
representativos presentes no municipio de Burela, tales como Gres Burela e Explotacións Cerámicas 
Españolas, así como industrias do mecanizado, en todas elas se requiriu a documentación da 
xestión dos seus residuos, cumprindo coa normativa e a lexislación vixente polo que non se 
detectou incumprimento ningún. 

Papel, textil, pilas e baterías: Punto limpo: As súas instalacións, duns 2000 m2 son o destino de 
residuos de particulares non recollidos polo servizo municipal de limpeza, para poñer fin aos 
vertedoiros incontrolados existentes ou que puidesen xurdir. 

2.1.19.2.5 Puntos de vertedura 

Vertedoiros: Non existen vertedoiros no Concello. 

Puntos de vertedura incontrolado: Cunha periodicidade quincenal, membros do Grupo Municipal 
de Intervención Rápida (GMIR) realizan unha inspección do termo municipal para localizar os 
puntos de vertedura incontrolados e proceder á limpeza das devanditas zonas 

2.1.19.2.6 Enerxía 

O 86% do consumo enerxético do termo municipal de Burela corresponde ao uso de carácter 
industrial. A data de hoxe, no Concello de Burela non hai previstos plans de implantación nin de 
fomento de uso de enerxías renovables no municipio;  tampouco se tomaron medidas para o 
seguimento e control dos gastos enerxéticos. 

Na fase de diagnóstico, a Axenda 21 tomou en conclusión as seguintes medidas: 

Estudio de implantación de enerxía solar en agrupacións escolares e edificios públicos. 

Estudio da viabilidade das propostas de aforro enerxético desenvolvidas na auditoría enerxética do 
municipio. 

Elaboración anual do informe de gastos enerxéticos. 

2.1.19.2.7 Xestión medioambiental. 

O Concello de Burela tomou en consideración en maio do 2.002 a Carta de Aalborg, adheríndose 
á Campaña Europea de Cidades e Poboacións Sostibles, e polo tanto, comprometéndose á 
elaboración e implantación de una Axenda 21 Local para su territorio. No ano 2.003, créase o Foro 
21, como órgano permanente de participación. 

Na actualidade o Concello de Burela xa conta cun Plan de Acción Local e conta cun seguimento 
ambiental tal e como reflicten a as publicación de indicadores dos anos 2.006 e 2.007. 
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2.1.20 INVENTARIO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

2.1.20.1 Equipamentos xerais 

TIPO ID NOME .SUPERFICIE 

ADMINISTRATIVO 600.X.e.A Concello 730,00 

  602.X.e.A Axencia Desenrolo Local e outros 906,00 

  612.X.e.A Casa do Mar 1.480,00 

  633.X.e.A Oficina de Correos 0,00 

  635.X.e.A Xulgado de Paz 0,00 

  1017.X.e.A Capitanía Marítima 1.315,00 

CEMITERIO 900.X.e.CE Cemiterio Santa María 2.141,00 

  901.X.e.CE Cemiterio Municipal 19.260,00 

DEPORTIVO 623.X.e.D Pavillón Municipal Vista Alegre 4.165,00 

  627.X.e.D Campo de Fútbol A Marosa 1.885,00 

  628.X.e.D Área recreativa A Marosa II 8.582,00 

  634.X.e.D Pista deportiva 508,00 

  903.X.e.D Campo de Tiro 45.180,00 

DOTACIONAL 920.X.e.DO Dotacional  1.294,00 

EDUCATIVO 618.X.e.E CEIP Vista Alegre I 6.579,00 

  619.X.e.E CEIP Vista Alegre II - Escola Infantil 10.563,00 

  620.X.e.E CEIP Virxe do Carme 11.575,00 

  621.X.e.E IES Perdouro 8.542,00 

  622.X.e.E IES Monte Castelo 12.731,00 

SANITARIO-ASISTENCIAL 613.X.e.S Cruz Roja do Mar 187,00 

  614.X.e.S Hospital da Costa 28.113,00 

  615.X.e.S Centro de Saúde 2.093,00 

  616.X.e.S Centro da terceira idade 1.621,00 

  617.X.e.S Centro de Drogodependencia 1.233,00 

SERVIZOS PÚBLICOS 608.X.e.SP Estación de Tren e Autobuses 15.887,00 

  629.X.e.SP Casa Cartel da Garda Civil 3.790,00 

SOCIOCULTURAL 601.X.e.SC Biblioteca Pública, Auditorio, Casa da Cultura 1.166,00 

  610.X.e.SC Escola Municipal de Música e Casa da Xuventude 1.699,00 

Total xeral     193.225,00 
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2.1.20.2 Dotacións locais 

 

TIPO ID NOME .SUPERFICIE 

ADMINISTRATIVO 606.L.e.A Oficina de Información Municipal 165,00 

  631.L.e.A Aula Extensión Pesqueira 578,00 

EDUCATIVO 603.L.e.E Centro de formación ocupacional 0,00 

  607.L.e.E Servizos Educativos Comarcais 92,00 

SANITARIO-ASISTENCIAL 630.L.e.S Posto de socorro A Marosa 64,00 

SERVIZOS PÚBLICOS 605.L.e.SP Protección Civil 0,00 

  632.L.e.SP Centro San Aníbal 746,00 

Total xeral     1.645,00 

 

2.1.21 INVENTARIO DE ESPAZOS LIBRES EXISTENTES 

2.1.21.1 Espazos libres xerais 

TIPO ID NOME .SUPERFICIE 

ESPAZOS LIBRES 801.X.e.EL Praza da Mariña 1.416,00 

  804.X.e.EL Parque Rosalía de Castro 3.960,00 

  806.X.e.EL Parque de Tijola 1.612,00 

  809.X.e.EL Parque do Campón 8.163,00 

  810.X.e.EL Area Recreativa Monte Castelo 61.800,00 

  814.X.e.EL Area Recreativa O Cantiño 7.208,00 

  817.X.e.EL Praza do Concello 4.860,00 

  908.X.e.EL Paseo Praia de Ril 3.000,00 

  909.X.e.EL Paseo  Pedra de Mesa de Laxe 4.000,00 

  912.X.e.EL Paseo Figueira Mariña 2.500,00 

  915.X.e.EL Recuperación medioambiental do vertedoiro 95.000,00 

  918.X.e.EL Bolar do Perdouro 1.693,00 

  919.X.e.EL Zona verde 619,00 

Total xeral     195.831,00 

 

 

 

 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  110 

t  a
planes y proyectos
e

2.1.21.2 Espazos libres locais 

ESPAZOS LIBRES 800.L.e.EL Praza do Mariñeiro 277,00 

  802.L.e.EL Praza esquina r/Ramón Basanta Ben-Leandro Cocurni 238,00 

  803.L.e.EL Praza A. Garelli 591,00 

  805.L.e.EL Parque Suafonte 937,00 

  807.L.e.EL Xardín Arcadio Pardiñas/Torrentes 104,00 

  808.L.e.EL Praza o Perdouro 543,00 

  812.L.e.EL Praza da Fontela 308,00 

  813.L.e.EL Zona verde rúa do Cabaliño rúa Portelo 223,00 

  815.L.e.EL Xardín da Casilla 613,00 

  816.L.e.EL Espazo Libre 656,00 

  905.L.e.EL Praza 487,00 

  906.L.e.EL Xardín 373,00 

  907.L.e.EL Praza 885,00 

  914.L.e.EL Fonte da Lamela 647,00 

  917.L.e.EL Praza de Torrentes 1.223,00 

  2008.L.e.EL Praza Canabal 219,00 

  911.L.e.EL Xardín 156,00 

  913.L.e.EL Castiñeiros Centenarios 1.033,00 

Total xeral     9.513,00 
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2.1.22 INVENTARIO DO PATRIMONIO EXISTENTE 

TIPOLOXÍA NUMERO CODIGO NOMBRE 
ARQUEOLOXICO    
Asentamento - Castro 101 GA27920001 Castro de Cabo Burela 
 102 GA27920002 Castro de Chao de Castro 
 104 GA27920004 Castro de Castrelo 
Asentamento - Vila 103 GA27920003 O Campón 
 105 GA27920005 Vila do Medio 
Petroglifo 106 GA27903006 Petróglifo do Cabo Burela 
ARQUITECTONICO    
Arq.civil - Casa 302 40018086 Casa na rúa Eijo Garay (1) 
 303 40018087 Casa na rúa Eijo Garay (2) 
 304 40018088 Casa na rúa Eijo Garay (3) 
 306 40018097 Casa na rúa Eijo Garay (7) 
 307 40018098 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (1) 
 308 40018099 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (2) 
 309 40018100 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (3) 
 310 40018101 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (4) 
 311 40018102 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (5) 
 312 40018103 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (6) 
 313 40018104 Casa na avenida de Arcadio Pardiñas (7) 
 314 40018105 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (8) 
 315 40018106 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (9) 
 316 40018107 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (10) 
 317 40018090 Casa na rúa Suafonte (1) en Suafonte 
 318 40018091 Casa na rúa de Venta (1) en Suafonte 
 319 40018092 Casa na rúa de Venta (2) en Suafonte 
 320 40018093 Casa na rúa de Venta (3) en Suafonte 
 321 40018094 Casa na rúa Suafonte en Suafonte 
 322 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (11) 
 323 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (12) 
 324 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (14) 
 325 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (14) 
 326 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (15) 
 327 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (16) 
 328 40018083 Casa na Avenida de Arcadio Pardiñas (17) 
 329 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (18) 
 330 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (19) 
 331 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (20) 
 332 40018083 Casa en avenida de Arcadio Pardiñas (21) 
 333 - Casa na rúa das Flores 
 334 - Casa en rúa das Flores 
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TIPOLOXÍA NUMERO CODIGO NOMBRE 
 335 - Casa en rúa das Flores 
 336 - Casa na rúa das Flores 
 337 - Casa na rúa Celso Emilio Ferreiro 
Arq.civil - Casa Reitoral 338 40018077 Casa Reitoral en Burela (antiga) 
Arq.civil - Escudo - Estatuas 413 40018082 Escudo na casa da torre en Burela do cabo 
Arq.civil - Nave 340 40018095 Fábrica de cerámica - Gres Burela- 
Arq.civil - Pazo 339 40018069 Pazo de Vilar 
Arq.relixiosa - Igrexa 200 2674 Igrexa Parroquial de Santa María 
 201 180 Igrexa de Santa María (exparroquial) 
CONXUNTOS HISTORICOS    
Conxunto Urbano 300 40018085 Vivendas sociais na Avenida da Mariña 
 341 400180089 Antigas instalacións portuarias 
 342 40018074 Conxunto e edificacións en Vila do Medio - Burela 
 343 40018072 Conxunto de edificacións en Vilar - Burela 
 344 40018079 Conxunto de edificacións en Burela do Cabo - 

Burela 
 345 - Conxunto de edificacións en Burela do Cabo e 

rúa Pascual Veiga 

ETNOGRAFICO    
Cons.popular - Auxiliar 424 40018076 Pozo en Vila do Medio 
Cons.popular – Fonte - Lavadoiro 414 40018080 Fonte do souto en Burela do Cabo 
 422 40018075 Fonte en Vila do Medio 
 423 40018071 Fonte dos Canos en Vilar 
Cons.popular - Hórreo 400 40018070 Hórreo na rúa Eijo Garay 
 402 40018070 Hórreo na Vila do Medio (Camiño das Laxes) 
 403 40018070 Hórreo  na Vila do Medio (Rúa Vila do Medio) 
 405 40018070 Hórreo na Vila do Medio (Vila do Medio) 
 406 40018070 Hórreo na Vila do Medio (Camiño das Laxes) 
 407 40018070 Hórreo na Vila do Medio (Rúa da Fonte) 
 408 40018070 Hórreo do Vilar (Rúa do Vilar) 
 409 40018070 Hórreo do Vilar (C. Campo do Choio) 
 410 40018070 Hórreo do Vilar (C. Campo do Choio) 
 411 40018070 Hórreo do vilar (rúa vilar) 
 416 40018070 Hórreo de Burela do Cabo (rúa Pascual Veiga) 
 417 40018070 Hórreo de Burela do Cabo 
 418 40018070 Hórreo de Burela do Cabo 
 419 40018070 Hórreo de Burela co Cabo 
 420 40018070 Hórreo de Burela do Cabo 
Cons.popular - Lavadoiro 415 40018081 Lavadoiro en Burela do Cabo 
Cons.popular - Vía Crucis 401 40018078 Viacrucis no muro do adro da igrexa do Carme 
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2.2 Relación con outros plans e programas 

2.2.1 Directrices de ordenación do territorio 

Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de 
ordenación do territorio. 

Terase en conta na elaboración do PXOM as determinacións das DOT. A tal efecto inclúese na 
memoria descritiva apartado comprensivo 

As Directrices de ordenación do territorio son un instrumento de carácter global, expresión da 
política territorial, que han de constituír o marco xeral de referencia, establecendo as pautas 
espaciais de asentamento das actividades, de acordo coas políticas sociais, económicas e 
culturais emanadas da Comunidade, integrando, se é o caso, as emanadas desde o Estado así 
como as propostas que xurdan desde as entidades locais. 

2.2.2 Relación cos planeamentos dos concellos limítrofes 

Os planeamentos vixentes para cada concello son os seguintes: 

CONCELLO DE CERVO 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P.  

Aprobación definitiva  12/07/1978 

N.S.P. ADAPTACIÓN A LASGA (MUNICIPIO DE CERVO ANTES DE 1994)  

Aprobación definitiva  15/12/1993   

N.S.P. NÚCLEO DE CERVO  

Aprobación definitiva  10/06/1994  

M.P. NSP NUM 1 (SAN CIBRAO) AMPLIACIÓN DO SOLO URBANIZABLE INDUSTRIAL. CUIÑA  

Aprobación definitiva  22/05/1981       

M.P. NSP NO CASCO URBANO DE CERVO (AS LOBEIRAS)  

Aprobación definitiva  03/10/2001 

M.P. NSP EN SAN CIBRAO NO CONTORNO DO LITORAL, PASEO MARÍTIMO  

Aprobación definitiva  09/03/2002   

M.P. NSP NO CASCO URBANO DE SAN CIBRAO (A1). PARA CENTRO DE SAÚDE  

Aprobación definitiva  09/05/2002   

M.P. NSP CONTORNO IGREXA SANTA MARÍA DE LIEIRO  

Aprobación definitiva  20/12/2004   

M.P. NSP NO CASCO URBAN DE CERVO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE PUBLICO  

Aprobación definitiva  20/12/2004 

M.P. NSP NO ENTORNO DO COLEXIO "CASAS" EN SAN CIBRAO  

Aprobación definitiva  17/06/2005 

PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM.  
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CONCELLO DE FOZ 

PLANEAMENTO VIXENTE 

N.S.P.  

Aprobación definitiva  11/11/1981   

M.P. NSP NO APARTADO 1.5 (RELATIVO OS ESTUDIOS DE DETALLE)  

Aprobación definitiva  06/03/1991   

M.P. NSP NOS APARTADO 3.4.5 (CONSTRUCIÓNS ADICIONAIS SOBRE ALTURA MÁXIMA)  

Aprobación definitiva  10/04/1991       

M.P. NSP NOS APARTADOS 3.4.13, 3.4.17 E 3.4.18 (PLANTA BAIXA, ENTREPLANTAS E ALTURA DE PLANTAS)  

Aprobación definitiva  25/02/1994   

M.P. NSP SINALAMENTO DE NOVAS ALIÑACIONS NA TRAVESÍA CN-642  

Aprobación definitiva  23/06/1994       

M.P. NSP EN LLAS  

Aprobación definitiva  28/04/1995   

M.P. NSP NO APARTADO 4.5 E APARTADO 5.2. (ORDENANZA SOLO URBANO INDUSTRIAL E REGULACIÓN 
SOLO APTO URBANIZAR)  

Aprobación definitiva  04/10/1997   

M.P. NSP NA ZONA DOTACIONAL CONTORNO CEMITERIO PARROQUIAL  

Aprobación definitiva  16/11/1998   

M.P. NSP NA ZONA DE VILAXOAN, ACCESO NOVO INSTITUTO  

Aprobación definitiva  25/10/1999   

 PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN 

En redacción de PXOM.  
Dado que as normas vixentes en ámbolos casos son as NN.SS.P. e as modificacións realizadas, fíxose 
un análise das posibles influencias das mesmas no concello. Para iso analizáronse os puntos 
seguintes: 

 Ámbitos de protección de patrimonio nas zonas fronteirizas, para ver se as áreas de 
protección deben ampliarse dentro do concello de Burela. 

 Existencia de ámbitos de protección de espazos naturais nas zonas fronteirizas, para evitar 
definir usos que poidan resultar incompatibles. 

 Existencia de núcleos de poboación limítrofes. 

 Existencia de estradas, pistas, ou camiños que pasen cara o termo municipal de Burela, 
para comprobar se na cartografía do PXOM se recollen correctamente. 

Unha vez analizada a normativa existente, caben destacar os seguintes aspectos: 

 Pola banda do Concello de Foz: 

o Practicamente toda a fronteira limita  con solo non urbanizable (SNU), salvo na zona 
da Areoura, onde se define un solo urbanizable, o SUB-1.  Dado que este urbanizable 
foi obxecto de desenrolos urbanísticos finalmente declarados ilegais, e a urbanización 
de vivendas unifamiliares foi paralizada pola Xunta, non consideramos axeitado a 
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prolongación deste urbanizable dentro do Concello de Burela. Mantendo o solo 
limítrofe como solo rústico de protección de costas. 

o Non se detectaron ámbitos de protección definidos na normativa vixente. 

o As pistas e camiños recollidos nas ordenanzas teñen continuidade dentro do Concello 
de Burela. 

 Pola banda do Concello de Cervo: 

o Aparecen dúas zonas de solo non urbanizable de especial protección de espazos 
naturais, que na segregación dos Concellos quedaron repartidas entre ambos, a 
saber, en Pena Rama e na zona da Canteira. Neste caso coinciden coas áreas de 
interese paisaxístico recollidas no POL, polo que se optou pola seguinte fórmula de 
protección: manter as determinacións de protección do POL para a zona e definir o 
solo como solo rústico de especial protección forestal. 

o Non se detectaron ámbitos de protección do patrimonio na fronteira. 

o Non existen núcleos de poboación limítrofes. 

o As pistas e camiños recollidos nas ordenanzas teñen continuidade dentro do Concello 
de Burela. 

Dado que non existen incongruencias coas ordenacións recollidas nos concellos limítrofes, o PXOM 
resulta compatible coa ordenación existente. 

2.2.3 Plan de ordenación do litoral 

Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do 
Litoral de Galicia. 

Terase en conta na elaboración do PXOM as determinacións do POL. A tal efecto inclúese na 
memoria descritiva apartado comprensivo. 

2.2.4 Plan Galego de acuicultura 

O Plan ten como obxecto o determinar as condicións xerais para o futuro desenvolvemento dun 
conxunto de instalacións de acuicultura mariña en terra, da que se pretende unha función 
estimulante da reactivación económica das áreas implicadas 

2.2.5 Plan MOVE e Plans de actuación no ámbito das infraestruturas 

O Plan MOVE é un Plan de Mobilidade e ordenación viaria estratéxica para o 2010-2015 que 
establece as orientacións estratéxicas en materia de infraestruturas de transporte coa finalidade de 
facilitar a mobilidade das persoas e o acceso aos mercados, contribuíndo deste xeito á mellora da 
competitividade da economía e ao benestar dos cidadáns. 

2.2.6 Plan sectorial de enerxía eólica 

As áreas de potencial eólico son aquelas áreas de incidencia territorial, identificada mediante 
coordenadas poligonais, nas que se estima a existencia de recursos eólicos aproveitables. 
Categorízanse en: 

• 98 áreas de investigación de plans eólicos estratéxicos, de 472.761 Ha; 

• áreas de reserva, nas que se estima que poden existir recursos eólicos aproveitables. 

Este Plan ten por obxecto impulsar o desenvolvemento da política enerxética galega e regular o 
forte compoñente territorial das instalacións produtoras cuxa incidencia no territorio galego –polas 
características especiais do interese público que representan- trascende do termo municipal no 
que se localizan. Trátase do documento no que se recollen as accións para desenvolver no 
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territorio da Comunidade Autónoma de Galicia relacionadas coa enerxía eólica, planificando a 
investigación e desenvolvemento dos ditos recursos, así como a infraestrutura tanto eléctrica como 
industrial necesaria para a súa implantación. 

No Plan Sectorial Eólico de Galicia, está recollida a área Buio II (45 MW Eurovento)que afecta o 
Concello de Burela. Por outra parte esta zona está afectada polo espazo natural recollido no Plan 
Hidrolóxico Galicia Costa dos Montes de Buio e Cabaleiro. 

 

2.2.7 Plan sectorial hidroeléctrico de Galicia Costa 

O Plan de ordenación do litoral debe establecer os ámbitos nos cales teñen cabida estas 
actividades para futuros Plans Sectoriais. Non se trata tanto de coartar as implantacións recollidas 
no vixente plan como redirixir as novas implantacións co obxecto de conseguir unha xestión dos 
recursos integrada coas características ambientais, naturais e paisaxísticas das zonas costeiras. 

2.2.8 Plan hidrolóxico Galicia Costa 

O dito ámbito territorial esténdese polas tres provincias costeiras de Galicia, é dicir Lugo, A Coruña 
e Pontevedra, abranguendo unha superficie total de 13.072 km2. 

O Plan Hidrolóxico Galicia Costa recolle os Montes de Buio e Cabaleiro, declarados como espazos 
de interese natural. 

O Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia Costa aprobado por RD 103/2003 de 24 de 
xaneiro recolle estudos das zonas de asolagabilidade máis importantes. 

Proposta de modificación do Plan Hidrolóxico da demarcación hidrográfica Galicia Costa, que 
aínda está en fase de estudo, pero que se terá en conta para prever a adaptación do PXOM no 
momento da súa aprobación. 

No Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, recóllese unha serie de zonas de asolagabilidade dos ríos 
máis importantes da cunca, pero non ten en consideración os canles fluviais do Concello de Burela, 
os Ríos Pomedas, Pasadiñas e Perdouro. 

Na revisión do plan hidrolóxico da demarcación Galicia Costa aparecen unha serie de estudios de 
asolagabilidade moito máis desenvolvidos, pero segue sen aparecer referencia algunha ós ríos do 
Concello de Burelo. 

En canto a Directiva 2007/60/CE, realizouse a súa transposición ó marco legal co RD 903/2010 de 9 
de xullo. Este decreto impón a elaboración dos distintos plans de estudo de riscos de 
asolagabilidade, que deberán ser realizados polas distintas demarcacións hidrográficas. 

No caso de Galicia, este estudo foi realizado por Augas de Galicia, no momento de redactar o 
presente estudo ven de rematar o prazo de información pública do estudo preliminar, aberto no 
DOG de 7 de Setembro de 2011.  

O estudio preliminar realizado recolle unha serie de puntos conflitivos tanto no referente ás avenidas 
producidas por choiva, coma a inundabilidade producida por temporais costeiros ou mareas. No 
tocante ó concello de Burela non se recollen afeccións de avenidas fluviais, pero si se recolle unha 
afección de asolagamento por marea ou onda. De todos os xeitos trátase de unha avaliación 
preliminar á espera dos resultados definitivos. 

Polo tanto, os únicos datos sobre a asolagabilidade do concello de Burela son os referidos á 
influencia das mareas ou as ondas. 

Ante a inexistencia dos estudos de asolagabilidade polo organismo de conca, se realiza un ESTUDIO 
DE ASOLAGABILIDADE DE O CONCELLO DE BURELA, o devandito estudo se incorpora coma Anexo 
da Memoria, e incorporase o estudio de riscos naturais para o Concello, xunto outras cartografías. 
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2.2.9 Plan sectorial de ordenación territorial de áreas empresariais no Ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia 

O Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, 
declarado de incidencia de supramunicipalidade o 26 de decembro de 2011, non ten incidencia 
no ámbito do Concello de Burela. 

As intervencións do Plan articúlanse arredor de tres eixos de actuación, que son a Costa da Morte, 
o Resto da Costa e o Eixo interior, de entre as cales 28 se desenvolven dentro do ámbito do POL, 
cunha superficie conxunta de 1.103,846 Ha. 

2.2.10 Plan de usos portuario 

En redacción 

2.2.11 Plan especial de infraestruturas para a instalación dunha subestación eléctrica  

Con data de 24 de setembro de 2009 aprobouse definitivamente o plan especial de infraestruturas 
para a instalación dunha subestación eléctrica na parcela catastral nº 358 do polígono 59. 

2.2.12 Autovía de conexión entre san Cibrao e Barreiros. 

Publícase a declaración de efecto ambiental da Autovía entre San Cibrao e Barreiros, no BOE do 13 
de Decembro de 2.011, dando por aceptados os tramos propostos polo estudio como alternativas 
de trazado, ás que se lles impón unha serie de cambios de trazado para dar cumprimento ás 
disposicións ambientais. 

O trazado seleccionado se recolle nos planos de información do PXOM, é se lle da o carácter de 
solo rústico de protección de infraestruturas. 

Ante o cambio de situación producido pola declaración de efecto ambiental da Autovía entre San 
Cibrao e Barreiros, se realiza un ESTUDIO E PROPUESTA DE LÍÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN NA ESTRADA 
CN-642 ENTRE OS PPKK 43+000 e 47+200, o devandito estudo se incorpora coma Anexo o presente 
PXOM. 

A motivación da proposta consiste nun cambio de definición da liña de edificación polos seguintes 
motivos: 

O proxecto consiste na construción dunha autovía entre as localidades  de San Cibrao e 
Barreiros (na provincia de Lugo),  que supoña unha alternativa á estrada N-642, que discorre 
pola costa. Dado o seu carácter de variante a necesidade de ampliación da N-642 queda 
moi reducida. Practicamente é seguro que non necesitará de ampliacións, xa que o tráfico 
discorrerá principalmente pola autovía, descargando todo o tráfico da nacional, tal e como 
sucedeu noutras situacións similares, como pode ser a situación na N-VIN coa apertura da a-6 
ou N-634 coa apertura da a-8. 

O terreo na marxe esquerda da estrada N-642 é considerado rústico en   todo o tramo, polo 
que a circunvalación non corre perigo de  converterse nun tramo urbano. 

O terreo da marxe dereita soporta na actualidade o chan urbano e zonas   urbanizables do 
Concello recollidas na normativa vixente e que se   reordenan baseándose na revisión do Plan 
Xeral. Estes ámbitos sitúanse en parte en distancias inferiores aos 100 m.  A maior parte deles 
son de construcións e situacións urbanísticas anteriores á construción da citada variante. 

Por outra banda, incide unha serie de actuacións urbanísticas nas proximidades da variante da 
estrada N-642 que necesitan unha definición máis precisa da liña de edificación, en especial nas 
zonas dos enlaces, pasos superiores e outras zonas onde a liña de edificación é superada pola de 
servidume ou dominio público. 

Dada a indefinición da mesma en moitos dos tramos que discorren por o termo municipal, 
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redáctase o seguinte estudio para realizar unha proposta de liña de edificación que elimine as 
indeterminacións especialmente na zona do enlace co Hospital da Costa de Burela e a reserva de 
terreos de chan dotacional para as obras de ampliación do citado Hospital recollidos na 
programación de investimentos do Servizo Galego de Saúde (SERGAS) da Consellería de Sanidade 
da Xunta de Galicia.  

Por todo o anterior se considera xustificado realizar unha nova proposta de liña de edificación. 

2.2.13 Acceso porto de Burela 

Con data de 21 de xullo de 2011 a Dirección Xeral de Infraestruturas da Consellería de Medio 
ambiente, Territorio e Infraestruturas aprobou o expediente de información pública e 
definitivamente o proxecto de construción: actualización e terminación das obras de acceso ao 
porto de Burela, clave LU/06/048.03.01. 

De acordo co artigo 15.3 da Lei 4/1994 de 14 de setembro de estradas de Galicia, onde se 
establece a obriga de modificar ou revisar o planeamento urbanístico dos Concellos afectados 
polo trazado, o PXOM de Burela debe acomodarse ás determinacións do proxecto de trazado. A 
tal efecto incorporase o trazado aprobado. 

2.2.14 Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 

O plan de xestión desenvolto pola Xunta para a comunidade autónoma, establece as bases para 
impulsar e mellorar a xestión dos residuos urbanos en Galicia, mediante aplicación de medidas de 
aplicación, principalmente de tipo preventivo, segundo liñas de acción estratéxicas. 

2.2.14.1 Cumprimento das liñas de actuación estratéxicas do Plan 

Estas estratexias de actuación  son de aplicación no Concello e no presente Plan Xeral.  

Para elo resúmese no seguinte cadro as liñas e obxectivos propostos no Plan de residuos e as medidas 
adoptadas no PXOM que acreditan a súa integración no presente documento. 
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LIÑA 
ESTRATÉXICA 1 

PLAN DE COMUNICACIÓN E 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[1.1] Desenvolvemento de 
campañas institucionais de 
alcance autonómico. 

Presentación do 
Plan. Bolsa 
amarela 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[1.2] Deseño e edición de campañas 
tipo para apoio aos municipios. 

Realización de 
campañas. 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[1.3] Apoio económico mediante 
liñas de subvención anuais para 
a realización de campañas 
locais de comunicación. 

Liñas de 
subvención 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[1.4] Por en marcha mecanismos 
para incrementar o 
coñecemento sobre os niveis 
de sensibilización da 
poboación, actitudes e hábitos 
e como incidir neles. 

Estudio e revisión 
das actuacións. 

Non aplicable  

[1.5] Incrementar a oferta de 
recursos educativos para 
centros escolares e institucións 
de educación para o tempo 
libre. 

Recursos 
educativos 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[1.6] Fomento das instalacións de 
tratamento como centros de 
educación ambiental abertos á 
cidadanía. 

Recursos 
educativos 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

- 

[1.7] Realización de xornadas de 
formación temáticas e 
periódicas. 

Divulgación sobre 
novas formas de 
recollida 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

LIÑA 
ESTRATÉXICA 2 

PLAN DE PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[2.1] Liña de apoio técnico e axudas 
económicas para a realización 
de proxectos de prevención de 
residuos urbanos dirixidas a 
concellos, entidades sen ánimo 
de lucro e actividades 
económicas. 

Axudas Posibilidade de 
adhesión de 
Concello / 
Emprendedores ó 
Plan 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[2.2] Fomento da oferta e demanda 
de produtos e servizos para 
favorecer o consumo 
responsable, inmaterial e 
reutilizable. 

Fomento de 
medidas ó 
consumidor e 
produtor 

Non aplicable  
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[2.3] Apoio á planificación 
estratéxica local en materia de 
prevención. 

Apoio 
económico, guías 
e xornadas 
divulgativas para 
a creación dos  
Plans locais de 
prevención de 
residuos 
municipais. 

Posibilidade de 
adhesión de 
Concello / 
Emprendedores ó 
Plan 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[2.4] Estudo de estratexias para a 
estandarización e reutilización 
das botellas de vidro coas 
denominacións de orixe. 

Convenio para 
acadar nova 
loxística para a 
reutilización do 
vidro 

Non aplicable  

[2.5] Fomento de acordos voluntarios 
para a redución das bolsas de 
plástico dun só uso. 

Acordo cas 
cadeas de 
hipermercados e 
supermercados 

Non aplicable  

[2.6] Fomento da autocompostaxe. Promoción da 
compostaxe con 
liñas  

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

 

[2.7] Estudo de instrumentos para a 
redución de papel, 
especialmente o xerado por 
publicidade e prensa gratuíta. 

Promoción da 
redución de 
papel 

Non aplicable  

[2.8] Potenciación da investigación. Innovación e 
investigación 

Non aplicable  

[2.9] Fomento da reparación e a 
reutilización. 

Fomento de 
actividades de 
intercambio, 
reparación e 
reutilización 

Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 3 

FOMENTO DA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE FRACCIÓN 
ORGÁNICA 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[3.1] Plan de mellora das recollidas 
selectivas de fracción orgánica 
actuais. 

 Non aplicable  

[3.2] Asesoramento técnico e plan 
de axudas para a implantación 
de novas recollidas selectivas. 

Asesoramento 
técnico e liñas de 
axuda para as 
novas instalacións 

Non aplicable  

[3-3] Fomento da recollida selectiva 
a grandes produtores. 

Formación a 
políticos e 
técnicos 
municipais 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 
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[3.4] Avaliación periódica da 
calidade da recollida selectiva 
de fracción orgánica. Plan de 
caracterizacións. 

Plan de 
caracterización 

Non aplicable  

[3.5] Estudo de xeración e provisión 
para as plantas de compostaxe 
de fracción vexetal. 

Xestión de plantas Non aplicable  

[3.6] Seguimento das infraestruturas 
de compostaxe. 

Información e 
xestión 

Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 4 

PLAN DE FOMENTO DA 
RECOLLIDA SELECTIVA DE 
FRACCIÓN ENVASES 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[4.1] Plan de mellora das recollidas 
selectivas de fracción envases 
actuais. 

Información Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[4.2] Potenciar as recollidas 
comerciais segregadas de 
vidro, cartón comercial e 
envases lixeiros, especialmente 
en grandes produtores. 

Ordenanza 
municipal. 
Acordos 
administración-
sectores 
específicos. 
Xestión dos 
polígonos 
idustriais 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[4.3] Potenciar a recollida selectiva 
en zonas turísticas. 

 Non aplicable  

[4.4] Implantación de instrumentos 
de avaliación estatística da 
cantidade de residuos de 
envases recollidos en Galicia e 
a súa valorización. 

Información de 
plantas de 
tratamento 

Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 5 

FOMENTO DA PREVENCIÓN E A 
RECOLLIDA SELECTIVA DA 
FRACCIÓN “OUTROS” 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[5.1] Desenvolvemento das 
actuacións e liñas de traballo 
recollidas nos convenios dos SIX 
de RAEE e pilas 

Campaña de 
prevención no 
uso de pilas. 
Reparación e 
reutilización RAEE 

Non aplicable  

[5-2] Fomento da recollida de textil e 
voluminosos para a súa 
reutilización e reciclaxe. Impulso 
a acordos con entidades 
sociais. 

Promoción Non aplicable  

[5.3] Impulso ao despregue de 
recollidas específicas para estas 
fraccións de forma 
complementaria aos servizos 
municipais de recollida 
habituais. 

Varias estratexias Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 
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[5-4] Fomento de acordos co sector 
hostaleiro para a recollida de 
aceites vexetais usados. 

Acordos co sector Non aplicable  

[5.5] Fomento de acordos dos 
pequenos comercios para a 
recollida selectiva dalgunhas 
fraccións minoritarias. 

Rede de 
comercios 
colaboradores 

Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 6 

PLAN DE AMPLIACIÓN E 
MELLORA DE PUNTOS LIMPOS 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[6.1] Ampliación da rede de puntos 
limpos de xestión municipal ou 
mancomunada 

Creación de 
minipunto, punto 
móbil limpo ou 
punto limpo fixo 

Non aplicable  

[6.2] Implantación de puntos limpos 
nos polígonos comerciais a 
partir de certo tamaño. 

Xestión de plantas Non aplicable  

[6.3] Fomento da mellora da xestión 
interna dos puntos limpos 

Xestión do punto 
limpo 

Non aplicable  

[6.4] Fomento da organización en 
rede dos puntos limpos 

Organización Non aplicable  

[6-5] Introdución da prestación de 
novos servizos nos puntos limpos 

Mellora dos 
puntos limpos 

Non aplicable  

[6-6] Continuidade á liña de axudas 
para a correcta 
explotación/mantemento dos 
puntos limpos 

Explotación do 
punto limpo 

Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 7 

AMBIENTALIZACIÓN DA 
ADMINISTRACIÓN 

      

[7.1] Impulso á Compra Verde 
Pública 

Establecemento 
de estratexias de 
fomento para 
que a 
Administración 
sexa referente 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[7.2] Fomento de programas de 
prevención e recollida selectiva 
nas administracións públicas. 

Divulgación Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[7.3] Impulso á ambientalización de 
actos festivos públicos. 

Divulgación Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

LIÑA 
ESTRATÉXICA 8 

INCREMENTO DA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL E 
IMPULSO DE NOVOS 
INSTRUMENTOS PARA A XESTIÓN 
SOSTIBLE DE RESIDUOS 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 
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[8.1] Fomento da organización 
territorial en materia de xestión 
de residuos 

Xestión 
mancomunada 

Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[8.2] Impulso á redacción de plans 
territoriais de xestión de residuos 
que inclúan prevención, 
recollida selectiva e 
desenvolvemento de 
infraestruturas segundo o caso. 

Plan Territorial de 
xestión 

Segundo o 
dictamine o Plan 

 

[8.3] Fomento da cooperación entre 
sistemas de xestión. 

Divulgación Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[8.4] Fomento de medidas 
económicas que favorezan a 
prevención e unha recollida 
selectiva de calidade. 

Creación dunha 
nova fiscalidade 

Non aplicable  

[8.5] Desenvolvemento de 
instrumentos para incrementar o 
coñecemento de sistemas de 
recollida e tratamento de 
residuos máis sostibles e 
adaptados á realidade de 
cada municipio. 

Divulgación Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[8.6] Implantación dun Sistema de 
información e estatística de 
Residuos Urbanos. 

Información Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 9 

PLANIFICACIÓN DA REDE DE 
PLANTAS DE TRATAMENTO 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[9.1] Ampliación da rede de Plantas 
de Transferencia 

Para Concellos 
con superficies 
superiores a 37 
Km2 

Proposta de 
creación dunha 
nova planta de 
transferencia no 
Concello 

Proxecto de ordenación. 
Situación no SURB-3 

[9.2] Mellora das plantas de 
tratamento existentes. 

 Non aplicable  

[9.3] Novas Plantas de compostaxe 
de FORSU. 

Implantación de 
plantas locais de  
capacidade 
2,000 T/a ou 
pequenas 
instalacións de 
compostaxe de 
500T/a 

Posibilidade de 
implantación no 
Concello, de existir 
iniciativa local para 
o seu 
desenvolvemento 

Proxecto de ordenación. 
Situación no SURB-3 

[9.4] Novas Plantas de Selección de 
Envases Lixeiros 

 Non previsto 
inicialmente 

 

[9.5] Novas plantas de Tratamento 
de Resto 

 Non aplicable  
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[9.6] Estratexia de Xestión de 
rexeitamentos. Necesidade de 
vertido final 

 Non aplicable  

[9.7] Selado de vertedoiros e limpeza 
de puntos de vertido 
incontrolado. 

 Non aplicable  

LIÑA 
ESTRATÉXICA 10 

POTENCIACIÓN DO MERCADO 
DE RECICLAXE E DO COMPOST 

ACTIVIDADE XESTIÓN MEDIDAS INCORPORADAS 
NO PXOM 

[10.1] Promoción e apoio económico 
ao uso do compost proveniente 
de recollida selectiva de 
residuos 

Xestión Posibilidade de 
adhesión do 
Concello no seu 
caso 

Medidas correctoras 
incorporadas no ISA. Plan 
de seguimento do ISA 

[10.2] Promoción do mercado de 
produtos reciclados. 

Divulgación e 
promoción 

Non aplicable  

[10.3] Fomento de programas de l+D 
para produtos reciclables e 
reciclados. 

Divulgación e 
promoción 

Non aplicable  

 

2.2.14.2 Cumprimento do modelo de xestión proposto no PXRUG 

Segundo se indica no apartado correspondente á xestión do lixo, cúmprese cos modelos de xestión 
proposto segundo o anexo 4 do PXRUG segundo a caracterización do Concello, do tipo rural, e o 
modelo de asentamentos e actividades mais relevantes no territorio. 

2.2.15 Plan Sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Xunta de Galicia 

xestionadas por RETEGAL 

A única afección do plan é unha infraestrutura de retransmisión xa existente, polo que non se necesita 
un análise da compatibilidade.  
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2.3 Identificación dos elementos estratéxicos do territorio. 

O obxectivo deste apartado é o de identificar os elementos que presentan máis valores ou aqueles 
que, pola súa importancia ou repercusión sobre cada variable en cuestión son elementos claves para 
o estudo do territorio. Por lo tanto, as determinacións do PXOM irán encamiñadas a protexelos, 
minimizalos, ou corrixilos, entre outras cousas 

Unha vez presentadas tanto as variables establecidas polo DR, como a análise do contorno en 
relación a estas, e chegados a este punto, introdúcese un novo concepto: o concepto dos elementos 
estratéxicos do territorio en relación con cada variable.  

2.3.1 Paisaxe 

Protexeranse as concas visuais 1 e 3, tal e como se desprende do estudo da paisaxe. 

Cunca visual 1, protección das zonas altas do Concello:  

 Monte Castelo 

 Monte Buio 

 Monte Berdión ou dos Verdeós. O cumio atópase no Concello de Foz, no Concello de Burela 
atópase a súa ladeira Norte, corresponde á ladeira comprendida entre o Río Perdouro e a 
fronteira con Foz.   

Cunca visual 3. Protección dos bordes litorais. As praias atópanse a pé de acantilado onde en 
ocasións se conta cunha ampla extensión de area.  

 Praia da Marosa 

 Praia Ril 

 Praia de Portelo 

 Praia de O Cantiño 

As concas fluviais bastante pequenas, polo xeral menores de 1 Km2, podéndose diferenciar dúas: 

 Conca Norte, a pertencente os ríos Burela, de 1.100 metros de lonxitude e o río Pomedas, de 
pouco mais de 1.5 Km. 

 Conca Sur, pertencente ó río Arca ou Bordeón e Perdouro. Ambos ríos teñen unha lonxitude 
de 1 Km. Dita conca é a única inventariada polo plan hidrolóxico Galicia Costa no concello 
de Burela. 

Non se considera necesario recoller a categoría de solo rústico de especial protección paisaxística 
pola aplicación do artigo 32.3 da LOUGA, cando un terreo polas súas características poda 
pertencer a varias características de solo rústico se optou por outorgarlle aquela de maior 
protección. Polo tanto, as zonas altas do concello están incluídas no solo rústico de especial 
protección de espazos naturais, mentres que as zonas de praia están protexidas polo solo rústico de 
especial protección de costas, as concas fluviais están protexidas polo solo rústico de protección 
de augas. 

2.3.2 Patrimonio Natural 

Protección do bordo litoral, pola súa especial conformación de rasa cantábrica, así como por 
constituír o hábitat e biotopo das colonias de aves  mariñas. 

Integración dos ecosistemas fluviais na cidade sen perder estes a súa naturalidade. 

O Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, aprobado por RD 103/2003, delimita un ámbito denominado 
Montes de Buio e Cabaleiro, que comparte cos Concellos de Foz e Cervo. 

No Concello de Burela atópase un único humidal de pequena extensión, denominado de O 
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Cotiño, abicado na zona sueste, próximo á estrada nacional. 

Se define no POL un corredor ecolóxico. 

Protexer mediante as medidas oportunas os hábitat incluídos na Directiva Hábitats, con especial 
atención ós prioritarios. 

ÁMBITOS CÓDIGO 
UE 

TIPO DE HÁBITAT DESCRICIÓN 

202 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas. 

210 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 4030 Non prioritario Buxeiros húmedos atlánticos de zona templadas 
de Erica ciliaris e Erica tetralix 

247 4020 Prioritario : Hábitat 302023 Buxeiros secos europeos 

250 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

 

2.3.3 Patrimonio Cutural 

Posta en valor dos xacementos arqueolóxicos de maior valor no concello. 

Protección do legado arquitectónico existente aínda hoxe en día no Concello. 

 Arquitectura civil 

 Arquitectura relixiosa 

 Patrimonio etnográfico 

 Conxuntos históricos 

 Arquitectura industrial 

Protección das áreas de interese cultural: 

 área recreativa Monte Castelo 

 área xeolóxica de Castrelo 

 restos arqueolóxicos do castro situado na zona denominado Chao de Castro E Castro de 
Burela 

2.3.4 Sociedade 

Baixo grado de cooperativismo e integración social 

Previsión de crecemento demográfico sostido 

2.3.5 Economía 

Demanda de solo industrial e comercial 
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Demanda de servizos a carón do Porto de Burela 

2.3.6 Medio urbano 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Espazos Libres 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Equipamentos tanto asistencial,deportivo e cultural. 

Reparto e mellora da accesibilidade ós sistemas públicos de dotacións e equipamentos. 

2.3.7 Medio rural 

Mantemento dos rueiros tradicionais dos asentamentos orixinais de Burela. 

Mantemento da propiedade e estrutura de hortas e xardíns privados na periferia da cidade. 

Identificación dos usos produtivos: 

 Agropecuario 

 Repoboado, Eucalipto e Piñeiro 

 Minaría 

2.3.8 Medio industrial 

Potenciación do importante sector industrial e comercial 

Integración das áreas industriais no medio humano. 

2.3.9 Mobilidade 

Rematar tramas urbanas 

Mellorar accesos a equipamentos e espazos libres, así como áreas do litoral. 

Limitar transporte pesado polo centro urbano 

Favorecer a conectividade da cidade entre as dúas areas separadas polas vías do tren ó seu paso 
pola cidade. 

Integración do corredor San Cibrao-Barreiros 

2.3.10 Enerxía 

O servizo de enerxía eléctrica, atopase dimensionado segundo á demanda existente. 

É previsible o aumento en demanda de enerxía, segundo as previsións de crecemento. 

No Concello de Burela a implantación da subestación eléctrica foi realizada polo correspondente 
planeamento de infraestruturas, estando resolta na actualidade tanta a súa situación coma a 
afección das liñas, a de traída aérea e a de subministro a zona urbana a través de a liña soterrada. 

A concentración do asentamento urbano e a súa compactidade nos solos urbanizables contiguos 
o anterior, fai que se minimicen os efectos de implantación de liñas de subministro, sendo sempre 
soterradas. A alimentación do solo urbanizable industrial desligado do tecido urbanístico terá 
tamén un subministro soterrado. 

A propia subestación propicia a garantía do subministro enerxético. 

2.3.11 Atmosfera 

Existen emisións contaminantes difusas espalladas polo Concello, e integradas nos ámbitos urbanos. 
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2.3.12 Ciclo hídrico 

Non é necesaria a adaptacion da rede de auga a teito de planeamento 

É necesaria a modificación do saneamento das augas residuais para a capacidade máxima  
prevista no Plan, polo que prevarase no PXOM a ampliación da Edar existente. 

A  ETAP se atopa no Concello de Cervo e a EDAR no Concello de Burela on vertido por emisario 
submarino. Polo tanto non se competa no Concello o ciclo da auga. 

A ETAP ten capacidade suficiente para o crecemento previsto, mentres que a EDAR precisa da súa 
ampliación, estando prevista dentro do espazo portuario. 

2.3.13 Ciclo materiais 

Ë preciso unha mellora na reciclaxe de lixo, independentemente da recollida selectiva (pilas, etc...) 

O aumento de poboación e crecemento previsto aumentará a produción de residuos, polo que 
será preciso fomentar a reciclaxe e reutilización co fin de minorar o efecto polo aumento de 
residuos. 

2.3.14 Solo 

Pouca flexibilidae no consumo e solo, a trama urbana atópase ben definida e limitada. 

Existen pequenas áreas urbanizadas na franxa litoral, que non serviran de apoio a novos 
desnvolvementos 

2.3.15 Edificacións 

O número medio de habitantes por vivenda é de 1.55. 

Existen un total de 6.161 vivendas no Concello, das cales case o 25% se corresponden con vivendas 
baleiras. 

Case o 60% da poboación ten en propiedade a súa vivenda, atopandose estas sen cargas 

2.3.16 Riscos naturais  

As fortes pendentes terán que ser consideradas no planeamento de desenvolvemento. 

Existen ámbitos moi localizados e concretos suxeitos a asolagamentos, principalmente no río 
Pomedas. 

A parte situada ó Oeste, desvinculada da trama  urbana, conta con claros signos de erosión do 
solo, tales como derrúbeos ou deslizamentos. 

Esta por determinar, segundo o PHGC a zona asolagable, segundo a acción das mareas, que 
localizaríase no Porto de Burela, tal e como indica o documento e o planos adxunto á memoria 
(estudio de asolagamento). 

Non existen outros riscos derivados de posibles catástrofes naturais (sismicas, etc…). 
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2.3.17 Cadro resumo 

VARIABLES ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO 

Riscos 

SOLO Coberturas e usos do solo 

Asentamentos 

Sociedade 

PAISAXE Elementos estruturais 

Elementos texturais 

PATRIMONIO NATURAL Xeoformas 

Hábitats 

Elementos puntuais 

PATRIMONIO CULTURAL Elementos lineais de comunicación 

Conxuntos edificados 

Poboación  

Asentamentos  

SOCIEDADE E ECONOMÍA Equipamentos 

Infraestruturas 

Sectores produtivos 

ATMOSFERA Fontes emisoras 

Asentamentos 

Usos e consumo 

CICLO HÍDRICO Sistemas 

Formas da auga 

ENERXÍA Fontes de enerxía 

Consumos e distribución 

Residuos 

CICLO DE MATERIAIS Modelos de xestión e tratamento 

Materiais 

Ambiente 

CAMBIO CLIMÁTICO Fontes de gases de efecto invernadoiro 

Sumidoiros 

Adaptación aos efectos 

Principais destinos 

MOBILIDADE Modos de transporte e infraestruturas asociadas 

Asentamentos 
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2.4 Unidades Ambientais de Síntese 

A continuación se identifican as unidades ambientais de síntese en base o análise obxectiva da 
situación actual e a identificación dos elementos estratéxicos do territorio: 

 

 

 

1.  MAROSA 

2. PORTO 

3. CANTIÑO 

4. MAROSA-FOXO 

5. URBANA 

6. INTERIOR 

7. CASTELO 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

1.  MAROSA Paisaxe 

Praia da Marosa 

Praia Ril 

Praia de Portelo 

Río Pomedas 

Patrimonio Natural 

Hábitat non prioritario 202 e 210 

Corredor ecolóxico 

Patrimonio Cultural 

Chao de Castro 

Castro de Burela 

 

ALTA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

2. PORTO Economía 

Porto 

Ciclo hídrico 

EDAR 

 

NULA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

3. CANTIÑO Paisaxe 

Praia de O Cantiño 

Río Perdouro 

Patrimonio Natural 

Hábitat non prioritario 250 e 242 

Humedal de o Cotiño 

 

ALTA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

4. MAROSA-FOXO Paisaxe 

Río Pomedas 

Corredor ecolóxico 

 

MEDIA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

5. URBANA Patrimonio Natural 

Corredor ecolóxico 

Patrimonio Cutural 

Patrimonio arquitectónico 

Patrimonio etnográfico 

Sociedade 

Crecemento demográfico sostido 

Economía 

Demanda de solo industrial e comercial 

Medio urbano 

Espazos libres e dotacións 

Medio industrial 

Integración das áreas industriais 

Mobilidade 

Rematar tramas urbanas 

Edificacións 

Parque de vivendas 

 

NULA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

6. INTERIOR Paisaxe 

Río Pomedas 

Río Burela 

Río Perdouro 

Medio Rural 

Agropecuario 

Repoboado, Eucalipto e Piñeiro 

Minaría 

Mobilidade 

Corredor San Cibrao-Barreiros 

Enerxía 

Subestación eléctrica 

Ciclo hídrico 

ETAP 

 

BAIXA 
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UNIDADE ELEMENTOS ESTRATÉXICOS FRAXILIDADE 

7. CASTELO Paisaxe 

Monte Castelo 

Río Perdouro 

Patrimonio Natural 

Hábitat  prioritario 247 

Espazo Natural Montes Buio e Cabaleiro 

Patrimonio Cutural 

Monte Castelo 

Sociedade 

Cemiterio 

 

ALTA 
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3. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 

Se establecen os obxectivos xerais e específicos para manter ou potenciar a funcionalidade dos 
elementos estratéxicos identificados. 

Se xustifica como foron consideradas as variables de sustentabilidade na selección destes obxectivos. 

3.1 Obxectivos xerais 

O presente plan xeral de ordenación municipal contén seguintes determinacións de carácter xeral, 
segundo o disposto no artigo 53 da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia: 

 

a. Obxectivos xerais e criterios da ordenación compatibles coa normativa sectorial e 
ambiental, cos instrumentos de ordenación do territorio e co planeamento dos municipios 
limítrofes. 

b. Clasificación do solo de todo o termo municipal en todos ou nalgún dos distintos tipos e 
categorías establecidos na lei. 

c. División do solo urbano en distritos. 

d. Delimitación dos sectores en solo urbanizable delimitado 

e. Estrutura xeral e orgánica do territorio integrada polos sistemas xerais determinantes do 
desenvolvemento urbano e, en particular, polos sistemas xerais de comunicacións e as súas 
zonas de protección, de espazos libres e zonas verdes públicas, de equipamento 
comunitario público e de servizos urbanos. En calquera caso, indicarase para cada un dos 
seus elementos non existentes os seus criterios de deseño e execución e o sistema de 
obtención dos terreos. 

f. Catálogo dos elementos que polos seus valores naturais ou culturais, ou pola súa relación 
co dominio público, deban ser conservados ou recuperados, coas medidas de protección 
que procedan. 

g. Delimitación das concas de interese paisaxístico no termo municipal e medidas para a súa 
adecuada protección e recuperación. 

h. Delimitación de áreas de reparto en solo urbano non-consolidado e en solo urbanizable 
delimitado, con fixación do aproveitamento tipo, se é o caso. 

i. Carácter público ou privado das dotacións. 

j. Determinación, se é o caso, dos prazos para a aprobación do planeamento de 
desenvolvemento e, en xeral, para o cumprimento dos deberes urbanísticos. 

k. Determinacións necesarias para que as construcións e instalacións cumpran as condicións 
de adaptación ó ambiente. 

 

Este plan considera a situación urbanística anteriormente existente, para conservala en parte e para 
rectificala directamente a través das determinacións que lle son propias, acordo co artigo 16 do 
Regulamento de Planeamento. 
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Se establecen os seguintes obxectivos xerais: 

 

Obter un instrumento normativo de planeamento adaptado á lexislación actual. 

Dotar  ao  territorio  dunha  estrutura  xeral  coherente,  integrada  polos  sistemas  xerais  de 
comunicacións, os espazos libres, as zonas verdes públicas e os equipamentos. 

Catalogar os elementos que polos seus valores naturais ou culturais, ou pola súa relación co 
dominio público, deban ser conservados ou recuperados, coas medidas de protección que 
procedan. 

Delimitar as concas de interese paisaxístico. 

Mellorar a rede de comunicacións, espazos libres, zonas verdes, equipamentos e patrimonio. 

Adecuar o desenvolvemento urbanístico á realidade socioeconómica do municipio. 

Ordenar o solo urbano, definir os usos, incluír determinacións respecto das zonas interiores do solo 
urbano e das operacións de reforma interior das zonas industriais. 

Definir bolsas de solo urbanizable, rematar os bordes perimetrais da trama urbana e delimitar novas 
zonas de uso industrial. 

Protexer as zonas costeiras e fluviais, os corredores ecolóxicos, as zonas agropecuarias, as zonas 
forestais e o patrimonio. 
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3.2 Obxectivos específicos 

Paralelamente aos obxectivos xerais, establécense unha serie de obxectivos específicos para os elementos 
estratéxicos identificados na diagnose inicial do  territorio  (entre  os  que  figuran  todos  os  establecidos  no  
Documento  de Referencia  da Avaliación  ambiental  estratéxica)  e  que  permiten  incorporar dende os 
primeiros momentos da planificación, as consideracións relativas ás variables da sustentabilidade. 

O informe de sustentabilidade ambiental recolle unha serie de variables ambientais, fixando uns 
criterios e obxectivos para cada unha destas variables, que aparecen descritas a continuación: 

 

VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO 

PAISAXE Integridade paisaxística Favorecer a integridade paisaxística 

NATUREZA Conservación do patrimonio natural Xestionar a funcionalidade propia 
dos recursos naturais 

    Preservar a integridade funcional 
dos sistemas naturais 

  Fragmentación do territorio Integrar  o  uso  e  xestión  dos  
espazos  naturais  costeiros  coa  
dinámica  e  o desenvolvemento do 
Concello 

PATRIMONIO Conservación do patrimonio cultural Preservar e valorizar os elementos 
patrimoniais 

SOCIEDADE Calidade de vida da poboación Considerar a estrutura demográfica 
do ámbito e da área de influencia 

    Prever un equilibrio entre a 
poboación e os recursos 

    Contribuír a unha contorna saudable 

  Cohesión social Garantir a non exclusión 

    Favorecer a cohesión social 

  Gobernanza Fomentar a participación cidadá na 
toma de decisións no Concello 

ECONOMÍA Equilibrio no desenvolvemento 
económico 

Considerar a estrutura 
socioeconómica do ámbito e da 
área de influencia 

MEDIO URBANO Calidade de vida da poboación Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio urbano 

  Vocacionalidade de ámbitos Promover solucións integrais que 
minimicen os custes ambientais 

MEDIO RURAL Calidade de vida da poboación Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio rural 
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VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO 

  Vocacionalidade de ámbitos Pular  por  unha  clasificación  dos  
espazos  en  función  da  súa  propia  
capacidade produtiva 

MEDIO INDUSTRIAL Equilibrio no desenvolvemento 
económico 

Contribuír á creación dunha 
contorna de traballo de calidade 

  Competitividade económica Optimizar a eficiencia das 
actividades económicas 

MOBILIDADE Equilibrio no reparto modal Facilitar unha conectividade 
eficiente cara aos principais destinos 

  Necesidades de mobilidade Reducir as necesidades de 
mobilidade 

    Considerar a mobilidade como 
variable fundamental na 
formulación das alternativas 

ENERXÍA Consumo enerxético Promover o aforro no consumo 
enerxético 

    Pular polo uso de recursos 
enerxéticos renovables 

ATMOSFERA Calidade do aire Controlar as emisións contaminantes 

CICLO HÍDRICO Calidade da auga Garantir o funcionamento do ciclo 
hídrico en todas as súas fases e 
procesos 

  Consumo de recursos hídricos Garantir a viabilidade dos sistemas 
de abastecemento e saneamento 
en función das demandas estimadas 
a teito de planeamento 

    Promover o aforro no consumo dos 
recursos hídricos 

CICLO DE MATERIAIS Xeración de residuos Xestionar eficientemente os fluxos de 
materiais e residuos 

SOLO Vocacionalidade de ámbitos Axustar os usos á contorna e aos 
obxectivos propios deste 
planeamento 

  Calidade do solo Fomentaranse estruturas densas, 
compactas e complexas 

    Pular por un desenvolvemento 
ordenado e eficiente 

EDIFICACIÓNS Calidade do solo Axustar o parque potencial de 
edificacións a teito de planeamento 
á dinámica do Concello 

    Minimizar as posibles afeccións das 
edificacións sobre a contorna 

RISCOS NATURAIS OU 
TECNOLOXICOS 

Exposición a riscos naturais e 
tecnolóxicos 

Evitar ou reducir os riscos naturais e 
tecnolóxicos 
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4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS 

4.1 Marco de comparación de alternativas 

Para acadar os obxectivos de ordenación do territorio existen  múltiples  opcións  que,  á  súa  vez,  
poden  ser  plasmadas  en  diferentes alternativas de moi diversa índole, profundidade e nivel de 
detalle. É por isto que  resulta  imprescindible  establecer  un  marco  común que  posibilite  a  
identificación  de  características  comparables entre as distintas alternativas propostas. Este marco de 
referencia común  debe  permitir  unha  comparación  efectiva  entre  as  innumerables  alternativas 
que se poderían establecer para a actuación sobre cada un dos efectos e das variables relacionadas 
coa ordenación do territorio. 

Coa finalidade de poder establecer pautas a comparación  entre  alternativas  virá  marcada  por  catro  
elementos,  que son:  o  nivel  de  detalle,  a  adaptabilidade,  a  coherencia  transversal  e  a 
interdisciplinariedade das proposicións 

Nivel de detalle 

 A ordenación territorial conta con moitas ferramentas con cadanseu  nivel  de  detalle  para  conseguir  a  
máxima  eficiencia  e  eficacia sobre a ordenación dos valores que se tratan de potenciar. No caso do 
PXOM se procurará o máximo nivel de detalle na ordenación dos solos urbanos non consolidados e 
urbanizables. 

Adaptabilidade 

É preciso garantir unha adaptabilidade abordada dende  dúas  perspectivas,  unha  administrativa  
(atendendo  ás  diferentes competencias  sobre  o  territorio)  e  outra  máis  territorial  (considerando a  
complexidade  variable  das  forzas  que  actúan  sobre  cada  espazo territorial concreto). 

Coherencia  transversal 

 Referida  á  necesidade  de  que  as  determinacións  que  se  establezan  poidan  ser  consideradas  e  
aplicables  sobre planeamentos estratéxicos sectoriais. 

Coherencia en fervenza 

Atendendo á necesidade de establecer unha referencia  que  se  desenvolva  e  implante  de  forma  
coherente  a  través  de distintas escalas de planeamento que executen este planeamento. 
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4.2 Proposta de alternativas 

As alternativas de planeamento que se describen no presente ISA valóranse en base á integración dos 
criterios e obxectivos de sustentabilidade establecidos no Documento de Referencia remitido pola 
Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible.  

Analízanse varias alternativas, que se describen a continuación: 

 

A ALTERNATIVA 0: É aquela que se basea no mantemento da situación actual do territorio, sen 
modificación do planeamento nin do modelo territorial, que se analiza na diagnose realizada sobre 
o territorio municipal na súa situación actual na que se detectaban unha serie de deficiencias 
estruturais que o presente PXOM pretende resolver. 

A ALTERNATIVA 1: Se corresponde cunha  alternativa real de ordenación, baixo unha perspectiva 
conservadora, propia da revisión do planeamento vixente (alternativa 0), e os seus obxectivos 
globais, adaptándoo á lexislación vixente. 

A ALTERNATIVA 2: Se corresponde cunha  alternativa de ordenación, baixo unha perspectiva menos 
conservadora e máis creativa, sen tomar como base de partida o planeamento actual. 

 

 

4.2.1 Alternativa 0. Ausencia de  planeamento 

O Concello de Burela réxese polas Normas Subsidiarias de Planeamento anteriores a segregación do 
Concello de Cervo.  
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4.2.1.1 Clasificación de solo: 

SOLO URBANO: Distínguense as seguintes clases de solo. 

SU.  Solo Urbano 

SOLO DE NÚCLEO RURAL: Clasificanse en dous ámbitos: 

NRT. Núcleo rural tradicional 

Ámbito de tipoloxía rural, Núcleo de Vilar (NRT), definido como solo urbano diferenzado 

NRF.  Núcleo rural de recente formación 

Urbano NE, Punta Cabroeiro, Núcleo de formación recente (NRF), definido como solo urbano 
de utilización residencial extensiva 

SOLO URBANIZABLE. 

SUB. Solo urbanizable. 

SOLO RÚSTICO. Discretízase entre dúas clases de solo: 

SNU. Solo non urbanizable 

SNU/EP. Solo non urbanizable de especial protección 
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Segundo o planeamento vixente, podemos definir a clasificación seguinte do solo segundo a 
superficie, é a seguinte: 
 

RESUMEN GLOBAL DE SOLO 

CLASE DE SOLO RÉXIME 

URBANÍSTICO 

SUPERFICIE 

(S) (Has.) 

RELACIÓN 

S/ST 

Solo Urbano (NUE)  SU 142,95 0,1961 

Solo Urbanizable (NUE) SUB 125,83 0,1726 

Núcleo Rural Tradicional (Vilar) SNU/U 28,80 0,0395 

Núcleo de Poboación de recente Creación SU 2,20 0,0030 

Solo No Urbanizable  Especialmente Protexido (Varios) SNU/EP 156,75 0,2150 

Solo No Urbanizable Internuclear (Restante espacial) SNU/I 272,47 0,3737 

TOTAL  (ST)729,00 0,9999 

 

Porcentaxe de solo clasificado: 

 

20

5

17

22

37
SU

NRT-NRF

SUB

SNU

SNU-EP
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4.2.1.2 Solo urbano.  

No planeamento vixente, distínguense áreas específicas suxeitas a poligonos de actuación ou 
Unidades de actuación, correspondentes a solos urbanos non consolidados. 

A relación entre ambos (Solo urbano consolidado-SUC-e Solo urbano non consolidado-SUNC)  é a 
seguinte: 

TIPO DE SOLO  Sup (ha) Porcentaxe 

SUC 114,65 80% 

SUNC 28,3 20% 

TOTAL 142,95 

 

Se definen as seguintes unidades de actuación: 

UNIDADE DE 

ACTUACIÓN 

VÉRTICE SUPERFICIE 

TOTAL (M²) 

(ST) 

SISTEMA DE 

ACTUACIÓN 

SUPERFICIE 

DOTACIONAL 

(SD) (m²) 

RELACIIÓN 

(SD/ST) 

Os Castros 

(UA/OC) 

OC1D128D127OC20C3D1220 

C40C5D1130C60C70C80C1 

35.500 Cooperación 3.600 0,1014 

Correo Vello 

(UA/CV) 

VC1CV2CV3CV4CV5D33 

D32D31CV1 

39.600 Cooperación 4.490 0,1133 

Vila do 

medio 

(UA/VM) 

VM1VM2T104E32VM3VM1 27.500 Cooperación 5.400 0,1963 

C. Cancelo 

(UA/CC) 

E1CC1CC2CC3CC4CC5 

CC6E2E1 

63.400 Cooperación 6.610 0,1042 

Hospital 

(UA/H) 

H1T61T51H2 30.800 Cooperación 8.200 0,2662 

Torrentes 

(UA/T) 

E33T1T2T3F21F411T4T5T6T7T 

8T9T10T11E33 

87.000 Cooperación 1.100 0,0126 
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Destas seis áreas, pódese concluir que tanto a Unidade de Torrentes (UA/T) como a de Hopitalo 
(UA/H), atópanse totalmente desenvolvidas. 

As restantes foron parcialmente resoltas, polo que na actualidade dividiríanse en SUC e SUNC. 

 
O núcleo urbano de Burela presenta catro conxuntos urbanos diferenzados que requiren un 
tratamento específico e detallado, a nivel de plan especial de protección e reforma interior. 

 

 Burela do Cabo, 

 Núcleo de Vilar do Medio, 

 Os Castros 

 Porto. 
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Ordenación do solo urbano: 

RC.  Residencial Cerrada 

RCE. Residencial cerrada extensiva. 

RA.  Residencial Aberta. 

RAU. Residencial Aberta Unifamiliar. 

RME. Residencial Mixta Extensiva. 

I. Industrial 

I/RC. Industrial Residencial Cerrada 

D.  Dotacional 

EL.  Espazo Libre 

NRF. Núcleo de poboación de recente formación. 
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4.2.1.3 Solo de núcleo rural 

O núcleo rural tradicional de Vilar, é en sentido amplo, unha parte de Burela que non se incorporou o 
desenrolo urbano da vila, constituíndo co núcleo de poboación de recente formación da praia de 
Areoura os tres asentamentos humanos da área do estudio. 

A súa contiguidade co solo urbano fai que se trate no documento do Plan vixente como parte do solo 
urbano. 
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4.2.1.4 Solo urbanizable 

 

Non se desenvolveron ningún destes sectores de solo urbanizable, habendose non obstante, 
modificado puntualmente as Normas co obxecto de realizalo proceso urbanizador. 

 

INVENTARIO DE SOLO URBANIZABLE 

SECTOR USOS 

GLOBAIS 

SUPERFICIE 

(Has) 

NIVEL DE 

PRIORIDADE 

OBSERVACIÓNS 

A EL, D, RAU 6,58 P Residencia Anciáns 

B RAU 6,77 NP Bacío Hospital Burela Cabo 

C D, RA 9,55 NP Alfoz Hospital – E. Escolar 

D EL 6,15 NP Parque Municipal 

E UM 33,33 NP Polígono Mixto (Industrial – R) 

F RAU 2,92 NP Acceso E. Porto 

G D (SNU/EP) 12,56 NP Reserva Comarcal de equipamento 

(Rexime SNU/EP) 

H RAU 5,14 NP Consolidación Os Castros 

I D 5,40 P E. Deportivo (C. Fútbol) 

O UM 9,73 NP Área Industrial 

M I 27,70 NP Ärea Industrial del Oeste 

 

TOTAL 

 

125,83 
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Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  152 

t  a
planes y proyectos
e

4.2.1.5 Solo rústico 

 

A relación de espazos especialmente protexidos dentro do solo rústico, segundo o planeamento 
vixente é: 

 

RELACIÓN DE ESPAZOS DE SNU/EP GRAFADOS A E. 1:10.000 

DESIGNACIÓN Nº DE 

FOLL

A 

SITUACIÓN FUNDAMENTO DE LA 

ESPECIAL 

PROTECCIÓN 

EXTENSIÓ

N (Has) PARROQUI

A 

NÚCLEO DE 

REFERENCIA 

A – El Buyo  Burela Burela Cota topográfica 44,5 

B – Balconada de 

Burela 

 Burela Burela Percepción 

dominante 

41,7 

C – Pena Roma  Burela Vilar Cota topográfica 6,8 

D – Vía Litoral O  Burela Burela Faja de contacto 1,6 

E – Acceso Marosa  Burela Burela Faja de contacto 18,5 

F – Acceso E. Porto  Burela Burela Faja de contacto 3,5 

G – Vía Litoral E.  Burela Burela Faja de contacto 37,00 

H – Castro Celta  Burela Burela Restos arqueolóxicos 3,5 

 

TOTAL 

     

156,75 
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4.2.2 Alternativa 1. Revisión das Normas de Planeamento 

4.2.2.1 Clasificación de solo 

SOLO URBANO: Distínguense as seguintes clases de solo. 

SU.  Solo Urbano 

SOLO DE NÚCLEO RURAL: Clasifícanse en dous ámbitos: 

SNHT. Solo de núcleo histórico tradicional 

Ámbito de tipoloxía rural, como sería o núcleo de Vilar, definido como solo urbano 
diferenzado. 

SOLO URBANIZABLE. 

SUB. Solo urbanizable. 

SOLO RÚSTICO.  

Clasificarase en función a diferentes categorías de solo rústico, todas elas especialmente protexido. 

 

Segundo a alternativa 1, que imos a definir de seguido, podemos resumir o seguinte: 

Solo Solo Superficie Porcentaje 
Urbano urbano 1.766.500,00 24,0% 
Núcleo rural núcleo rural 173.000,00 2,3% 
Urbanizable urbanizable 241.600,00 3,3% 
Rústico rustico 5.192.727,83 70,4% 
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4.2.2.2 Solo urbano 

Segundo o establecido nos artigos 11 e 12 da Lei do Solo, e tralo estudio da malla urbana e os servizos 
urbanísticos básicos, establécense as seguintes pautas de estudio para levar a cabo a delimitación do 
solo urbano: 

 terreos integrados na malla urbana existente 

 cumprindo algunha das seguintes condicións. 

a) acceso rodado público e servizos proporcionados mediante as correspondentes redes públicas 
con características adecuadas para servir á edificación existente e á permitida polo planeamento. 
Non terán dita consideración  os servizos contruídos para a conexión dun sector de solo 
urbanizable, nin as vías perimetrais de conexión dos núcleos urbanos, ni las vías de comunicación 
entre núcleos, estradas e vías concentración parcelaria, excepto se estiveran integrados na malla 
urbana 

 b) Aínda carecendo dalgún  destes servizos, estar en áreas ocupadas pola edificación como 
mínimo nas dúas terceiras partes dos espazos aptos para ela. 

Polo que obteríamos: 

Solo Solo Superficie Porcentaxe 
Urbano SUC 1.562.586 88% 
Urbano no consolidado SUNC 203.914 12% 

1.766.500 
 

 

En canto a ordenación do solo urbano, manteríase a existente no Plan vixente, adecuando a 
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ordenación pormenorizada ós estándares urbanísticos actuais, polo que manteríanse as tipoloxías 
construtivas, asignación de usos e número de planta basicamente. 

4.2.2.3 Solo de núcleo rural 

En base o anteriormente exposto, e segundo ó establecido no art.13 da Lei 9/2002, definírase unha 
área de carácter tradicional, con topónimo recoñecido que podería ser delimitado como solo de 
núcleo rural histórica tradicional. 

 

 
 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  158 

t  a
planes y proyectos
e

4.2.2.4 Solo urbanizable 

A clasificación do solo urbanizable establecese  segundo o disposto no artigo 14 da lei 9/2002, do 30 
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, naqueles terreos 
que non teñan a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de 
transformación urbanística nos termos establecidos no presente plan xeral de ordenación municipal, 
cas seguintes restricións: 

Os terreos clasificados non están sometidos a un réxime específico de protección incompatible coa 
súa urbanización, de conformidade coa lexislación de ordenación do territorio ou coa normativa 
reguladora do dominio público, as costas, o medio ambiente, o patrimonio cultural, as infraestrutura s e 
doutros sectores que xustifiquen a necesidade de protección.  

Os terreos clasificados non presenten relevantes valores naturais, ambientais, paisaxísticos, produtivo s, 
históricos, arqueolóxicos, culturais, científicos, educativos, recreativos ou outros que os fagan 
merecedores de protección ou cun aproveitamento que deba someterse a limitacións específicas. 

Os terreos clasificados non teñen sufrido unha degradación dos valores enunciados no apartado 
anterior, nen deben protexerse a fin de facilitar eventuais actuacións de recuperación dos ditos 
valores. 

Os terreos clasificados non están ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa 
súa urbanización, tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación ou calquera 
outro tipo de catástrofes, ou que simplemente perturben o medio ambiente ou a seguridade e saúde. 

Non se realizarían novos estudios para a totalidade do solo do concello,  senón que vaise evaluar a 
vialidade de cada un das áreas propostas polas normas de Planeamento en aplicación da lexislación 
actual. 

Tal e como se reflexa nos análises de condicionantes e oportunidades do Concello, o que sí está ser 
necesario e proporcionar unha área industrial ó Concello de Burela, así como  manter algunha zona 
de crecemento de tipo residencial. 

 

INVENTARIO DE SOLO URBANIZABLE 

SECTOR USO GLOBAL SUPERFICIE 

(Has) 

VIABILIDADE OBSERVACIÓNS 

A Residencial 6,58 BAIXA Atópase parcialmente incluído en solo urbano 
e en solo urbano non consolidado 

B Residencial 6,77 BAIXA Atópase case totalmente incluído en solo 
urbano e en solo urbano non consolidado 

C Residencial 9,55 NULA Atópase atravesado pola variante da estrada 
nacional, polo practicamente a totalidade do 
sector deberá ser definido com solo rústico de 
espcial protección de infraestruturas. 

D Dotacional 
(espazos 
libres) 

6,15 NULA Lindante ó sector anterior, a viabilidade ven 
principalmente limitada polo trazado da 
variante, así como o rego que cruza en 
dirección Suroeste noreste o sector, polo que 
deberá incluirse en solo rústico especialmente 
protexido, de infraestruturas e augas 
respetivamente. 

E Industrial 33,33 ALTA Deberase excluir a parte suroeste que afecta 
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INVENTARIO DE SOLO URBANIZABLE 

SECTOR USO GLOBAL SUPERFICIE 

(Has) 

VIABILIDADE OBSERVACIÓNS 

ó sector polo trazado da variante da estrada, 
para poder desenvolver dita área. Na 
alternativa 1 redefinirase o ámbito do sector, 
reducíndose a súa superficie. 

F Residencial 2,92 NULA O desenvolvemento do novo víal realizado 
pola consellería de Medio Ambiente Territorio 
e Infraestruturas para dar un novo acceso ó 
Porto de Burela, condiciona dun xeito total o 
desenvolvemento de dito sector. 

G Dotacional 12,56 BAIXA A dificultade do acceso, a súa dotación 
económica e a lonxanía e desvinculanmento 
da cidade co sector, onde a mobilidade 
cidadá suporía un grave condicionamento, 
fan totalmente deaconsellable a creación de 
dotacións neste ámbito. 

H Residencial 5,14 BAIXA  Os estudios arqueoloxícos reallizados co 
obxecto do PXOM, localizan un importante 
recursos patrimonial neste ámbito. 
Subsidiariamente, a presenza da costa fan asi 
mesmo desaconsellable o desenvolvemento 
deste sector  nun ámbito que as veces acada 
posicións inferiores ós 100 ,metros respecto a 
costa. 

I Dotacional 5,40 MEDIA Parece recomendable a situación de novas 
dotacións no ámbito lindante ó solo urbano e 
nunha posición cercana ó dominio público.  

O Industrial 9,73 MEDIA A posición localizada a carón da estrada 
provincial, así como a cercanís ó solo urbano 
de Burela e as condicións topográficas 
medianamente boas, nun Concello con 
graves limitacións na fisiografía e 
accesibilidade ás comunicacións, fan 
recomendoble a situación dun área industrial. 
Sen embargo  

M Residencial 27,70 ALTA Parece adecuada a situación dunha zona 
residencial ben artellada co solo urbano, 
poñendo como única limitación ó establecido 
pola Lei de costas. Así realizarase unha revisión 
do seu ámbito.  
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Segundo o estudio realizado, recolleríanse unicamente os sectores M (residencial) e E (Industrial), 
modificándose someramente os seus ámbitos, co obxecto de adaptarse as novas afeccións 
acaecidas sobre o Concello. 

Pola contra aqueles outros sectores cunha viabilidade Media ou Baixa, serán estudados para ter en 
conta a súa adaptación na alternativa 2. 
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4.2.2.5 Solo rústico 

O esquema básico a seguir polo planeamento para a ordenación do solo rústico, defínese no seguinte 
cadro: 

 

DETERMINACIÓN DAS CATEGORÍAS DO SOLO RUSTICO 

   

Estudio  do Medio Rural 

Lexislación sectorial 

   

SOLO ORDINARIO  SOLO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEXIDO 

   S.R.P.FORESTAL 

S.R.P.AGROPECUARIO 

 S..P.AUGAS 

S.R.P.ESPAZOS  NATURAIS 

S.R.P.INFRAESTRUTURA S 

  

 

 ESTUDIO DA 
PAISAXE 

 
Calidade 

S.R.P. 

PAISAXÍSTICA 

 

  

 
 

 
Fraxilidade 

 

  Outros factores  
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4.2.2.5.1 S.R.P.Agropecuario 

O réxime dos solos rústicos de protección agropecuaria ten por finalidade principal preservar os 
terreos de alta produtividade e garantir a utilización racional dos recursos naturais e o 
desenvolvemento urbanístico sostible,  constituído polos terreos de : 

 Alta produtividade agrícola ou gandeira, posta de manifesto pola existencia de 
explotacións que a avalen ou polas características ou potencialidade dos terreos ou das 
zonas onde se enclaven. 

 Terreos obxecto de concentración parcelaria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002, 
con resolución firme producida nos dez anos anteriores a esta data, ( a partir de 1 de 
xaneiro de 1993), agás que deban ser incluídos na categoría de solo rústico de protección 
forestal. 

O plan xeral poderá excluír xustificadamente desta categoría os ámbitos lindantes sen solución de 
continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais que resulten necesarios para o desenvolvemento 
urbanístico racional, que serán clasificados como solo urbanizable. 

Determinación do tipo de solo SRP Agropecuario. 

O constituir pequenas manchas relictas, intersticiais, interiores, abocadas o abandono, que serán 
progresivamente incorporadas o medio natural. 

A practica inexistencia de actividades vencelladas o agro, fai unicamente deste uso o do 
autoabastecemento. 

4.2.2.5.2 S.R.P.Forestal  

O réxime dos solos rústicos de protección forestal ten por finalidade principal preservar os terreos de 
alta produtividade e garantir a utilización racional dos recursos naturais e o desenvolvemento 
urbanístico sostible, constituído polos terreos de: 

 Explotacións forestais 

 Masas arbóreas con  funcións ecolóxicas, produtivas, paisaxísticas, recreativas ou de 
protección do solo 

 Terreos de monte sen masa arbórea que cumpra as funcións anteriores 

 Áreas arbóreas formadas por especies autóctonas 

 Áreas que sufrisen os efectos dun incendio a partir da entrada en vigor desta lei nos cinco 
anos anteriores a ela. (1 de xaneiro de 1998) 

 Áreas de especial produtividade forestal que declare a administración competente como, 

 Os montes públicos 

 Os montes veciñais en man común 

Non obstante, os montes veciñais en man común poden ser cualificados como solo rústico de 
protección forestal ou incorporados a calquera outra categoría de solo rústico especialmente 
protexido que se considere máis adecuada. 

O plan xeral poderá excluír desta categoría as áreas sen masas arboradas merecedoras de 
protección, lindantes sen solución de continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais, que 
resulten necesarias para o desenvolvemento urbanístico racional. ( entendemos coma urbanizables 
e áreas de ampliación). 

Determinación do tipo de solo SRP Forestal. 

A pequena extensión do Concello non permite percibir a matriz forestal na que se sitúa o Concello, 
que terá mais significado a escalas superiores, acadando un maior ámbito, recollendo os concellos 
limítrofes. 
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No PXOM sería unicamente percebible os bordos forestais, como pequena parte do total, 
integrado na súa maior parte nos concellos limítrofes. 

4.2.2.5.3 S.R.P.Infraestruturas 

O réxime do solo rústico de protección de infraestruturas, sen prexuízo do establecido na súa 
específica lexislación reguladora, ten por obxecto preservar as infraestruturas existentes ou de nova 
creación, constituído polos terreos rústicos destinados  

 Terreos rústicos destinados á localización de infraestrutura s e as súas zonas de afección non 
susceptibles de transformación, conforme as previsións dos instrumentos de planeamento 
urbanístico e de ordenación do territorio, as de comunicacións e telecomunicacións, as 
instalacións para o abastecemento, saneamento e depuración da auga, as de xestión de 
residuos sólidos, as derivadas da política enerxética ou calquera outra que xustifique a 
necesidade de afectar unha parte do territorio,  

En particular a Dirección Xeral de Estradas establece que o solo de protección de infraestruturas 
abarcará unha franxa, a ambos lados das estradas, polo menos ata a liña de edificación que fixa o 
artigo 35 da lei 4/1994, que será: 

 Estradas nacionais, autovías: 50 metros. 

 Estradas nacionais, 25 metros desde a plataforma. 

 Estradas autonómicas de segunda orde: Nove metros e medio. 

 Estradas provinciais e municipais e ámbito supramunicipal: Sete metros. 

Determinación do tipo de solo SRP Infraestruturas.. 

Incorpóranse a esta clase de solo, aqueles ámbitos, fora do solo urbano, que cumpran cas 
distancias establecidas nas lexislacións sectoriais á liña de edificación. 

Serán tamén tidas en conta a integración na ordenación dos ámbitos que serán nun futuro 
incorporados ó sistema de infraestruturas do concello. 

4.2.2.5.4 S.R.P.Espazos  Naturais  

O réxime xeral dos solos rústicos de protección de espazos naturais, sen prexuízo do establecido na 
súa lexislación reguladora, ten por obxecto preservar os seus valores naturais, paisaxísticos e 
tradicionais,  constituído polos terreos sometidos a algún réxime de protección polos seus valores 
naturais, ambientais, científicos ou recreativos. 

 Por aplicación da Lei 9/2001, de conservación da natureza,  

 A lexislación reguladora dos espazos  naturais, a flora e a fauna. 

 Terreos protexidos polos instrumentos de ordenación do territorio, 

 Terreos protexidos polas normas provinciais de planeamento 

 Terreos protexidos polo planeamento urbanístico 

4.2.2.5.5 S.R.P.Augas  

O réxime xeral dos solos rústicos de protección das augas, sen prexuízo do establecido na súa 
lexislación reguladora, ten por obxecto preservar o dominio público hidráulico e o seu contorno, 
constituído polos terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, 

 Definidos na lexislación reguladora das augas continentais, leitos naturais, ribeiras e marxes 
das correntes de auga, leito ou fondo das lagoas e encoros, terreos inundados, zonas 
húmidas e as súas zonas de servidume.  

 Igualmente terán a dita consideración os terreos con risco de inundación, (fora do núcleo 
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urbano e núcleos rurais) 

 Aqueles baixo os cales existan augas subterráneas que deban ser protexidas. 

As correntes de auga de escasa entidade que discorran dentro do ámbito dun sector de solo 
urbanizable quedarán debidamente integradas no sistema de espazos libres públicos, con 
suxeición ao réxime do solo urbanizable. 

As zonas de protección que para tal efecto delimita o presente plan xeral esténdese, como mínimo 
zona de policía definida pola lexislación de augas, agás aquelas zonas onde non existen riscos de 
inundación ou pola escasa entidade do curso, xustificándose suficientemente a redución. 

 Zona de servidume: de 5 metros de anchura para uso público. 

 Zona de policía: de 100 metros de anchura na que se condiciona o uso do solo e as 
actividades que se desenvolven. 

Determinación do tipo de solo de  SRP Augas. 

O sistema fluvial do concello resúmese segundo o visto no estudio do medio rural nos seguintes 
puntos: 

 rego Perdouro  

 rego Pomedas 

O planeamento prevé no caso de Burela  unha zona menor á de policía, en base a 
accidentalidade do terreo, polo que será de aplicación un ámbito inferior a 100 metros de policía 
medidos en horizontal. 

Doo estudio de asolagamentos, para períodos de retorno de 500 anos, que ocasionaría 
asolagamentos de tipo excepcional, en zonas moi concretas, e en especial no caso do río 
Pomedas, a sección asolada non chegaría mais de 20 metros medidos en horizontal desde o borde 
do canle. 

As forte pendientes e canles moi encaixados, o igual que os curtos tempos de concentración, 
terían como consecuencia a aplicación dunha banda de 25 m de distancia horizontal como 
media, adaptándose en todo caso ó parcelario existente.  

Nos casos que non exista puntos de fácil replanteo tomarase 25 metros de protección de augas. 

Con esta banda de protección que abrangue como mínimo os 25m chegase mais alo do sistema 
asolagable, pero preténdese protexer os bosque de ribeira, como sistemas hidrolóxico-forestais, 

4.2.2.5.6 S.R.P Patrimonio 

Gráfase con dita clasificación aqueles terreos incluídos na protección integral do Xacementos 
arqueolóxicos, delimitados segundo prospección arqueolóxica extensiva, realizada para o Concello 
de Burela  co obxecto da redacción do Plan Xeral. 

4.2.2.5.7 S.R.P.Paisaxística  

Segundo o recollido no artigo 12.g. constituído polos terreos que determine o planeamento 
urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio coa finalidade de preservar as vistas 
panorámicas do territorio, do mar, do curso dos ríos ou dos vales, e dos monumentos ou 
edificacións de singular valor. 

Co fin de localizar aquelas áreas  mais fráxiles, nas que deberíase dotar ó territorio dunha 
clasificación de maior protección, realízase o estudio da paisaxe no que se identifican aqueles 
ámbitos do territorio susceptibles de sufrir efectos ambientais ou agresións derivadas das 
determinacións urbanísticas. Os pasos a seguir son os seguintes: 

 Identificación e inventario das zonas que presenten fraxilidade ambiental. 
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 Delimitación de concas de interese paisaxístico ou calidade ambiental, determinados no 
estudio da paisaxe rural. 

Estes dous puntos básicos desenvólvense nas seguintes fases: 

DELIMITACIÓN DE CONCAS VISUAIS 

  

Concas hidrográficas 

Puntos mais  visibles desde estradas 

Puntos mais visibles desde os núcleos de poboación 

    

DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DOS ELEMENTOS CONSTITUÍNTES DA CONCA 

    
CALIDADE DA PAISAXE FRAXILIDADE DA PAISAXE 

VALORACIÓN DA PAISAXE 

VALORES NATURAIS 

 

DETERMINACIÓN DO S.R.P.PAISAXÍSTICA 

Do estudio da paisaxe conclúese unha valoración media para a calidade da paisaxe e unha 
valoración media para a fraxilidade da paisaxe. 

Burela non contén especiais valores que supoñan a necesidade dprotecciópn da paisaxe. 

Evidentemente as fortes pendentes propician a visibilidade das partes altas do Concello, aínda que 
pouco soleadas o que limita a percepcióndeste ambitos. 

É ademais evidente que a existencia puntual de especiais valores relevantes, como pode ser o 
borde litoral, merezan unha especial atención. 

Neste apartado o que se intenta demostrar e sobre a non necesidade de clasificar ámbitos como 
SRP Paisaxística, e aplicar medidas preventivas e correctoras, o igual que unha ordenación 
axeitada ós elementos estratéxicos identificados no presente informe. 

4.2.2.5.8 S.R.P. Costas. 

O réxime xeral dos solos rústicos de protección das augas, sen prexuízo do establecido na súa 
lexislación reguladora, ten por obxecto preservar o dominio público, constituído polos terreos, 
situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha distancia inferior a 200 
metros do límite interior da ribeira do mar. 

Excepcionalmente, logo de informe favorable da omisión Superior de Urbanismo de Galicia, o plan 
xeral de ordenación municipal poderá reducir, por razóns debidamente xustificadas, a franxa de 
protección ata os 100 metros, contados desde o límite interior da ribeira do mar. 

Determinación do SRP de Costas 

Incorporase a esta categoría de solo rústico a totalidade do ámbito situado nos 200 metros, fora do 
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solo urbano. 

 

En resumo, obteríamos as seguintes superficies: 

Solo Solo Superficie Porcentaxe 
Urbano SUC 1.562.586 22,0% 

Urbano no consolidado SUNC 203.914 3,7% 

Urbanizable SURBD 241.600 7,4% 

Agropecuario SRPAG 305.387 2,4% 

Forestal SRPF 3.275.408 42,5% 

Infraestructuras SRPI 668.823 9,1% 

Augas SRPA 161.666 2,2% 

Costas SRPC 740.677 10,1% 

Patrimonio SRPPT 40.767 0,6% 
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4.2.3 Alternativa 2. Formulación do Plan Xeral PXOM 

4.2.3.1 Clasificación do solo 

SOLO URBANO. 

SU.  Solo Urbano 

SOLO DE NÚCLEO RURAL:  

Non se contempla. 

SOLO URBANIZABLE. 

SUB. Solo urbanizable. 

SOLO RÚSTICO.  

Clasificarase en función a diferentes categorías de solo rústico, todas elas especialmente protexido. 

Podemos definir a clasificación seguinte do solo segundo a superficie, é a seguinte: 

 

CLASE AREA m2 PORCENTAXE 
SOLO URBANO 1.846.310 23,7% 

URBANIZABLE 531.353 6,8% 

RÚSTICO 4.842.010 62,2% 

Sistema Xeral 568.972 7,3% 

TOTAL 7.788.645 100,0% 
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4.2.3.2 Solo urbano 

Basandose no concepto xa exposto, no cumprimento do art.11 da Lei 9/2002, obteríamos unha 
delimitación do solo urbano idéntico o definido na alternativa 1, deducido do estudio da malla 
urbana e cumprindo cos requisitos establecidos pola Lei para o solo urbano. 

No obstante a única diferenza sería a de incluir o anteriormente referido como  solo de núcleo rural 
histórico tradicional, nunha ordenanza de tipo conservativo e de rehabilitación, ó resultar ditos 
ámbitos lindantes co solo  urbano. 

CLASE CATEGORÍA AREA m2 PORCENTAXE 

SOLO URBANO Solo urbano consolidado 1.727.708 22,2% 
Solo urbano non consolidado 118.402 1,5% 

 

Ordenación do solo urbano consolidado 

O presente plan xeral de ordenación municipal contén as determinacións en solo urbano 
consolidado dispostas no artigo 54 da lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 

A ordenación establecida ten por obxecto favorecela conservación e recuperación do patrimonio 
construído, dos espazos urbanos relevantes, dos elementos e tipos arquitectónicos singulares, das 
formas tradicionais de ocupación do solo e dos trazos diferenzados ou distintivos que conforman a 
identidade local, segundo o establecido no artigo 46 da lei do solo. 

Zonificación e asignación de usos 

1. ORDENANZA 1. Pechada.  
a. ORDENANZA 1A. Pechada 
b. ORDENANZA 1B. Pechada. Planta baixa. 
c. ORDENANZA 1C. Pechada. Espazos libres 

2. ORDENANZA 2. Aberta.  
3. ORDENANZA 3. Unifamiliar. 
4. ORDENANZA 4. Conservación.  
5. ORDENANZA 5. Industrial-comercial.  
6. ORDENANZA 6. Dotacional.  
7. ORDENANZA 7. Espazos libres 

 

ORDENANZA 1. Pechada 

O uso principal e o residencial, compatible con outros usos. A tipoloxía é a de bloque pechado 
aliñado coa rúa. Existen tres variantes zonais. Predomina a vivenda colectiva fronte a unifamiliar 

Corresponde cunha intensidade edificatoria alta. 

a. ORDENANZA 1A. Pechada 
Segue a traza das edificacións existentes, pechando sempre as medianeiras existentes 
e dando remate a trama urbana iniciada. As alturas varían segundo as zonas. 
Cando están grafados os volumes arquitectónicos, estes deberán respetarse nun único 
proxecto. 

b. ORDENANZA 1B. Pechada. Planta baixa. 
Corresponde con aproveitamentos en planta baixa por prolongación desta dos 
espazos da ordenanza 1A. 

c. ORDENANZA 1C. Pechada. Espazos libres 
Corresponde con zonas vacantes das parcelas non dedicadas a edificación, 
destinadas a espazos libres de uso privado 
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Espazos de calidade. Nos espazos axardinados interiores terán un manteñemento 
colectivo pola comunidade propietarios con saída comunitaria, acceso común, a os 
xardíns, ou incorporarse as vivendas en planta baixa se as houbera ou locais 
comerciais (pe hostaleiros) ou calquer outro uso compatible cos usos dos espazos 
públicos.  

ORDENANZA 2. Aberta 

O uso principal e o residencial, compatible con outros usos.  

A tipoloxía é a de bloque aberto exento dentro da parcela. As alturas varían segundo as zonas 
sendo a máxima de 3 alturas. Predomina a vivenda colectiva fronte a unifamiliar. 

Cando están grafados os volumes arquitectónicos, estes deberán respetarse nun único proxecto. 

Corresponde cunha intensidade edificatoria media. 

Os espazos axardinados interiores terán un manteñemento colectivo pola comunidade propietarios 
con saída comunitaria, acceso común, a os xardíns, ou incorporarse as vivendas en planta baixa se 
as houbera ou locais comerciais (pe hostaleiros) ou calquer outro uso compatible cos usos dos 
espazos públicos.  

ORDENANZA 3. Unifamiliar 

O uso principal é o residencial en tipoloxía de vivenda unifamiliar con altura máxima de sete metros 
e dúas alturas. (Baixo +I). Os usos permitidos teñen un carácter residual, pequenas oficinas ou 
actividades ligados a vivendas. 

Nalgúns casos grafíanse os volumes a edificar, coma  volumes completos, o proxecto ten que 
acadar sempre un volume completo. A tipoloxía é aillada ou agrupada mediante unifamiliares en 
fileira o pareadas. 

ORDENANZA 4. Conservación 

Ordenación mixta en ámbitos consolidados pola edificación, con tipoloxías fundamentalmente 
tradicionais de maior ou menor valor patrimonial e coia sustitución non se prevé no período de 
vixencia do plan. E prioritario a rehabilitación das edificacións existentes. 

E prioritario non xenerar novas medianeiras ocultando mediante adosamento as existentes. Posición 
agrupada. 

Os volume novos serán compatibles cos existentes. Posición illada. 

O uso principal é o residencial en tipoloxía de vivenda unifamiliar ou colectiva. As alturas fíxanse 
segundo as zonas. 

No fin de rematala trama dos volumes de ordenación pechada, todas as fachadas terán luces a 
espazo público ou espazos privados de calidade, non se permiten novas medianeras e paramentos 
sen ventás. 

ORDENANZA 5. Industrial – Comercial 

Ordenación en ámbitos de uso e tipoloxía industrial. Nos ámbitos do solo consolidado o uso 
industrial tende a desaparecer fomentándose o uso comercial e residencial secundario. 

ORDENANZA 6. Dotacional 

Ordenación en ámbitos de uso dotacional, mantén o espírito de rematalas medianeiras existentes é 
en todo caso resolvelos volumes dos edificios dotacionais con tipoloxías exentas. 

ORDENANZA 7. Espazos libres 

Ordenanza reguladora dos espazos libres públicos. 
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ID CODIGO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 
COLECTIVA PECHADA O1A 325.417,00 1.512.922,00 

O1B 70.554,00 70.554,00 
O1C 45.796,00 0,00 

COLECTIVA ABERTA O2 71.118,00 142.236,00 
UNIFAMILIAR O3 334.715,00 200.829,00 
CONSERVACION O4 102.000,00 102.000,00 
INDUSTRIAL-COMERCIAL O5 172.468,00 172.468,00 
DOTACIONAL O6X 161.461,00 322.922,00 

O6l 1.581,00 3.162,00 
O6i 2.184,00 4.368,00 
O6p 2.631,00 5.262,00 

ESPAZOS LIBRES O7l 7.811,00 0,00 
O7X 23.214,00 0,00 

VIALES VI 406.958,00 0,00 
Total general   1.727.908,00 2.536.723,00 

 

 

Ordenación do solo urbano non consolidado 

Na seguinte figura podemos ver en cor anil as zonas dentro do ámbito do solo urbano que teñen a 
categoría de solo urbano non consolidado polos seguintes motivos: 

 Áreas suxeitas á reforma interior. 

 Áreas onde se produza unha renovación urbana u obtención de dotacións urbanísticas 
con distribución equitativa de beneficios e cargas. 

 Ámbitos onde se prevea unha ordenación sustancialmente diferente. 

 Ámbitos nos que se precisan procesos de urbanización 

A ordenación plantéxase polo tanto coma un todo de xeito que se complete a trama iniciada. 

As ordenanzas son as empregadas no solo urbano consolidado, sendo as seguintes: 

 

ORDENANZA 1. Pechada.  

ORDENANZA 1A. Pechada 

ORDENANZA 1B. Pechada. Planta baixa. 

ORDENANZA 1C. Pechada. Espazos libres 

ORDENANZA 2. Aberta.  

ORDENANZA 3. Unifamiliar. 

ORDENANZA 6. Dotacional.  

ORDENANZA 7. Espazos libres 
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No seguinte cadro recóllese o resumo das superficies desta ordenación así como a edificabilidade 
das mesmas. 

 

ID CODIGO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD 
COLECTIVA PECHADA O1A 7.046,00 25.503,00 

O1B 1.702,00 1.702,00 
O1C 3.319,00 0,00 

COLECTIVA ABERTA O2 9.925,40 19.850,80 
UNIFAMILIAR O3 38.631,00 23.178,60 
DOTACIONAL O6l 8.610,00 17.220,00 
ESPAZOS LIBRES O7l 18.685,00 0,00 
VIALES VI 30.483,60 0,00 
Total general   118.402,00 87.454,40 

 

4.2.3.3 Solo urbanizable 

No solo urbano diferenzaranse as categorías de solo urbanizable delimitado e solo urbanizable non 
delimitado segundo os criterios establecidos polo artigo 14 da lei 9/2002, do 30 de decembro, de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia: 

a. Solo urbanizable delimitado ou inmediato, que é o comprendido en sectores delimitados e 
que teñan establecidos os prazos de execución, as condicións para a súa transformación e 
o desenvolvemento do plan xeral. Incluiranse nesta categoría os terreos contiguos ó solo 
urbano que o plan xeral considere adecuados para seren urbanizados. 

b. Solo urbanizable non-delimitado ou diferido, integrado polos demais terreos que o plan 
xeral clasifique como solo urbanizable. 

Inicialmente (no anteproxecto de ordenación) delimitabanse catro sectores residenciais e dous  
industriais, como consecuencia da toma en consideración das seguintes cuestións: 

Dita clasificación ven condicionada pola revisión do solo urbanizable pertencente ó planeamento 
vixente, no que deducíase as seguintes cuestións: 

 A importancia de aumentar o sector de solo destinado a usos industriais, posto que o 
referido na alternativa 1 semellaba ser escaso (sector E, parcialmente desenvolto), e os 
plantexados na alternativa cero necesitaban ser revisados (Sector O, por cuestións 
topográficas). 

 A necesidade nunha área de amplo crecemento demográfico de manter sectores de solo 
de tipo residencial e dotacional, que levarían o estudio dos sectores A, B, C I, M…) 

A emisión do informe da Dirección Xeral de Urbanismo no que facía referencia á certos sectores de 
solo urbanizable, o igual que no documento de referencia, no que faciase fincapé da xustificación 
dos solos residenciais e industriais, deu lugar a modificación e nova consideración dos solos 
urbanizables. 
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SECTOR DESCRICIÓN 

SURB-D01 Desenrolo previsto para completar a ampliación do Hospital de Burela. 

A meirande parte se realiza en solo urbano consolidado, esta actuación 
pretende mellorar e resolver o acceso tanto a cidade coma o Hospital de 
xeito que se desvíe o tráfico de acceso a cidade do percorrido a carón do 
Hospital. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

SURB-D02 Esta actuación prevé a ampliación do solo dotacional dedicados os sistemas 
xerais docentes, culturais e deportivos para a ampliación dos colexios, 
institutos, pavillóns, etc, dadas as limitacións de crecemento polo lado oeste 
pola ampliación do Hospital. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

 O solo urbanizable afecta o solo rústico de protección de costas 
reducindo a franxa de protección ata os 100 metros, contados 
desde o límite interior da ribeira do mar. Segundo o artigo 32.e da lei 
do solo deberá recabar informe favorable da Comisión Superior de 
Urbanismo de Galicia. 

SURB-D03 Esta actuación situada entre o solo de ampliación do Hospital e a área 
industrial ten coma finalidade a integración neste ámbito do río perdouro, 
coa creación de espazos libres e zonas dotacionais de aparcamento para o 
futuro hospital. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 

 A corrente de auga de escasa entidade que discorre dentro do 
sector queda integrada no sistema de espazos libres públicos, con 
suxeición ao réxime de solo urbanizable segundo o artigo 32.2.d da 
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SECTOR DESCRICIÓN 

lei do solo, de acordo co estudo de asolagamento do Concello 
realizado. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

SURB-I01 A zona industrial se atopa fóra dos terreos que deban ser obxecto de 
protección, zonas de espazos naturais, corredores fluviais, áreas de 
protección do POL. Afecta parcialmente a zona dos 200 m, por detrás do 
solo urbano existente. A afección os ámbitos de solo de uso forestal son 
mínimos, non afectando a produtividade do Concello. 
Esta zona estaría ligada o solo urbano e as súas actividades locais. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

 O solo urbanizable afecta o solo rústico de protección de costas 
reducindo a franxa de protección ata os 100 metros, contados 
desde o límite interior da ribeira do mar. Segundo o artigo 32.e da lei 
do solo deberá recabar informe favorable da Comisión Superior de 
Urbanismo de Galicia. 

SURB-ND-I02 A zona industrial se atopa fóra dos terreos que deban ser obxecto de 
protección, zonas de espazos naturais, corredores fluviais, áreas de 
protección do POL. Se atopa fora da área de influencia dos 500 m. 
Tampouco afectan os terreos precisos para reserva de solo da autoestrada. 
A afección os ámbitos de solo de uso forestal son mínimos, non afectando a 
produtividade do Concello. 
Situada na zona oeste do Concello, nas proximidades da futura autoestrada. 
Esta segunda zona está orientada as actividades empresariais de rango 
comarcal, que deban estar afastadas do solo urbano e dos usos residenciais. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 Non afecta os terreos reservados para a futura autoestrada. 

SURB-ND-R01 Este desenrolo permite unha mellora na comunicación co Barrio de O Vilar. 

Integra o corredor ecolóxico dentro da zona verde. 

A ordenación plantexada, de unifamiliar compatibiliza coas ordenacións 
próximas en baixa densidade de Vilar e Vilar do medio. 
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SECTOR DESCRICIÓN 

 Exclúese os terreos da categoría de protección agropecuaria por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.a da lei do solo polo. 

 A corrente de auga de escasa entidade que discorre dentro do 
sector queda integrada no sistema de espazos libres públicos, con 
suxeición ao réxime de solo urbanizable segundo o artigo 32.2.d da 
lei do solo, de acordo co estudo de asolagamento do Concello 
realizado. 

 Integra o corredor ecolóxico do POL dentro da zona verde, 
axustando os seus límites a zona verde plantexada no PXOM en base 
os estudios realizados. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

SURB-R02 Similar o caso interior, se ordena un vacío entre dous ámbitos de solo urbano 
consolidado. 
Permite unha melllora das comunicacións do barrio de Vilar do medio co 
resto da cidade. 
A ordenación plantexada, de unifamiliar compatibiliza coas ordenacións 
próximas en baixa densidade de Vilar e Vilar do medio. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección agropecuaria por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.a da lei do solo polo. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

SURB-R03 Esta actuación trata de “coser” e rematar a trama urbana, establecendo un 
viario que permita completar as rúas en fondo de saco actualmente 
existentes no solo urbano. 
Ocupa un espazo residual entre o solo urbano e a variante da CN-642. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección forestal por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.b da lei do solo polo. 

 Na ordenación tense en conta as limitacións as distancias a nacional 
CN-642 segundo a proposta de delimitación de liña de edificación, 
segundo o estudo proposto. 
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SECTOR DESCRICIÓN 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 

SURB-ND-R04 Este desenrolo permite a compactación interior do Barrio de O Vilar. 

Permite artellar o espazo urbano e resolver os problemas de accesibilidade 
ao barrio de O Vilar. 

A ordenación plantexada, de unifamiliar compatibiliza coas ordenacións 
próximas en baixa densidade de Vilar. 

 Exclúese os terreos da categoría de protección agropecuaria por ser 
ámbito lindeiro sen solución de continuidade co solo urbano 
necesario para o desenvolvemento urbanístico racional, cumprindo 
o artigo 32.2.a da lei do solo polo. 

 A densidade de edificación é inferior a densidade media ponderada 
dos sectores de solo urbanizable de todo o Concello, en 
cumprimento do artigo 30 da lei de costas e o artigo 58 do seu 
regulamento, o estar na zona de influencia dos 500 m. 
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Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  178 

t  a
planes y proyectos
e

4.2.3.4 Solo rústico 

O solo rústico, segundo o anteproxecto, non sofría modificacións, entre as alternativas nº1 e 2. 

 A raíz dos informes previos á Aprobación inicial, e como consecuencia da aportación de 
información xenerada durante o proceso de tramitación, realízanse os seguinte cambios nas 
categorías de solo rústico especialmente protexido. 

4.2.3.5 Determinación do solo rústico de protección forestal. 

A raíz do informe da DX, incorporase a dita clase de solo , ámbitos lindante ó cemiterio municipal, 
inicialmente  incluídos na categoría de solo rústico de protección de infraestrutura, cando constitúe un 
uso prohibido nesta categoría de solo rústico, o cal inviabilizaría unha eventual ampliación 

4.2.3.6 Determinación do Solo rústico de especial protección de infraestruturas. 

Autovía San Cibrao - Barreiros 

Publícase a declaración de efecto ambiental da Autovía entre San Cibrao e Barreiros, no BOE do 13 
de Decembro de 2.011, dando por aceptados os tramos propostos polo estudio como alternativas 
de trazado, ás que se lles impón unha serie de cambios de trazado para dar cumprimento ás 
disposicións ambientais. 

O trazado seleccionado se recolle nos planos de información do PXOM, é se lle da o carácter de 
solo rústico de protección de infraestruturas. 

Acceso ó porto de Burela 

Con data de 21 de xullo de 2011 a Dirección Xeral de Infraestruturas da Consellería de Medio 
ambiente, Territorio e Infraestruturas aprobou o expediente de información pública e 
definitivamente o proxecto de construción: actualización e terminación das obras de acceso ao 
porto de Burela, clave LU/06/048.03.01. os terreos afectados incorporanse á dita categoría de solo. 

4.2.3.7 Determinación do tipo de solo SRP de espazos naturais. 

Neste caso recolleranse os ámbitos suxeitos a unha protección específica establecida polo Plan 
Hidroloxico de Galicia Costa e a existencia dun Hábitat prioritario. 
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4.3 Valoración das alternativas propostas 

4.3.1 Metodoloxía a empregar 

Realizarase unha avaliación das tres alternativas propostas e xa definidas no apartado anterior, 
tomando como base da avaliación a integración dos criterios de sustentabilidade establecido no 
Documento de referencia para o presente PXOM, e definidos no apartado anterior. 

A metodoloxía a seguir para avaliar as tres alternativas posibles para a redacción do PXOM basearase 
na valoración semicualitativa da adecuación das distintas alternativas a cada un dos obxectivos, 
analizando o grado de:  

1. Integración dos criterios de sustentabilidade para cada unha das variables establecidas no 
documento de referencia.  

2. Integración das distintas normativas europeas, nacionais, e comunitarias, especialmente 
aquelas en materia de protección de recursos hídricos e espazos naturais, e xestión de 
residuos. 

3. Efecto e/ou afección a cada un dos aspectos claves recollido no documento de referencia. 

Esta valoración farase de acordo ó seguinte baremo: 

 

Valoración Moi baixo Baixo Medio Alto Moi Alto 

Valor 1 2 3 4 5 

 

O modelo de valoración será o seguinte:  

 
VARIABLE Variable que se está a analizar  

ASPECTO CLAVE Aspecto clave que se está a analizar  

OBXECTIVO Obxectivo que se está a analizar  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

Cada unha das alternativas  a 
analizar, facendo o análise 
independente para cada 
unha delas. 

Explicación do grado de integración ou afección que 
ten cada unha das alternativas. 

Estimación cualitativa 
de acordo ó análise 
efectuado 

 

Finalmente farase unha suma ponderada de todas as valoracións realizadas para cada alternativa, 
arroxando un valor global resultado de acordo a seguinte fórmula: 

 

	 	
VALORACION	OBXECTIVOS 	

N	 Nº	OBXECTIVOS
	 

 

 

A alternativa elexida será aquela que obteña un mellor valor global ponderado. 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  180 

t  a
planes y proyectos
e

4.3.2 Valoración do Grao de integración 

A continuación pasaremos a avaliar cada un dos obxectivos de sustentabilidade ambiental definidos  
no apartado anterior do presente informe de sustentabilidade ambiental. A valoración realizase 
clasificada para cada unha das variables. 
 

4.3.2.1 Paisaxe 

 
VARIABLE PAISAXE  

ASPECTO CLAVE INTEGRACIÓN PAISAXÍSTICA  

OBXECTIVO FAVORECER A INTEGRIDADE PAISAXÍSTICA  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 A alternativa  marca Solos Urbanizables en zonas de Alta 
Fraxilidade, en concreto na zona da Praia da Marosa. 

 A  zona de especial protección en do monte Castelo non 
ocupa toda a extensión da zona de fraxilidade alta. 

 As normas subsidiarias non recollen figuras de protección 
definidas con posterioridade, como é o caso do corredor 
ecolóxico do Río Pomedas. 

 Non fai un análise paisaxístico da zona. 

1 

1 

 Realizouse un estudio paisaxístico da zona, valorando as zonas a 
preservar. 

 Leva aparellado un estudo para mellorar a fachada marítima. 
 Recolle as figuras de protección aprobadas. 
 Recolle zonas de especial protección en zonas de fraxilidade 

alta. 
 Marca un desenrolo urbanístico en zona clasificada como de 

fraxilidade media, ocupando ademais unha zona do corredor 
ecolóxico do Río Pomedas. 

 Recolle como Solo urbano unha zona do Cantiño na zona de 
fraxilidade alta.  

 Nos desenrolos urbanísticos delimitados determínanse as zonas 
verdes e espazos libres co fin de dar unha maior integración 
paisaxística ós mesmos. 

3 

2 

 Realizouse un estudio paisaxístico da zona, valorando as zonas a 
preservar.  

 Leva aparellado un estudo para mellorar a fachada marítima. 
 Recolle as figuras de protección aprobadas. 
 Recolle zonas de especial protección en zonas de fraxilidade 

alta. 
 Os desenrolos urbanísticos propostos coinciden con zonas de 

fraxilidade paisaxística baixa, nas zonas de aproveitamento 
forestal de pino e eucalipto. 

 Nos desenrolos urbanísticos delimitados determínanse as zonas 
verdes e espazos libres co fin de dar unha maior integración 
paisaxística ós mesmos. 

4 
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4.3.2.2 Natureza 

 
VARIABLE NATUREZA  

ASPECTO CLAVE CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL  

OBXECTIVO PRESERVAR A INTEGRIDADE FUNCIONAL DOS ELEMENTOS NATURAIS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 Non respecta as figuras de protección ambiental aparecidas 
con posterioridade á súa aprobación. 

 Non ten un análise das afeccións os canles fluviais existentes. 
 Non ten un análise das afeccións a vexetación autóctona. 
 Define usos urbanos dentro de zonas con vexetación autóctona 

como é o caso do canle do río Pomedas. 
 Define usos urbanizables na zona de protección de costas. 

1 

1 

 Recolle as figuras de protección aprobadas. 
 Fíxose un análise das afeccións os canles fluviais existentes, 

dando solucións ás integracións dos mesmos nas zonas 
urbanizables. 

 Fíxose un análise das afeccións a vexetación autóctona, 
definindo zonas de especial protección para estas. 

 Fíxose un análise das afeccións á protección de costas, 
definindo as zonas de especial protección. 

 Inclúe parte do corredor ecolóxico do Río Pomedas, dentro dun 
urbanizable non delimitado, que conta con vexetación 
autóctona, aínda que podería integrarse parcialmente este 
corredor dentro das zonas verdes. 

 Define un uso urbano non consolidado na zona de protección 
de costas na zona do Cantiño. 

3 

2 

 Recolle as figuras de protección aprobadas. 
 Fíxose un análise das afeccións os canles fluviais existentes, 

dando solucións ás integracións dos mesmos nas zonas 
urbanizables. 

 Fíxose un análise das afeccións a vexetación autóctona, 
definindo zonas de especial protección para estas. 

 Fíxose un análise das afección á protección de costas, 
definindo as zonas de especial protección de costas. 

 Define un uso urbanizable non delimitado na zona do río 
Perdouro, que se ben corresponde a unha zona de protección 
de augas, o uso tradicional da zona era de explotación forestal 
de pino e eucalipto, polo que o efecto será inferior ó que se 
pode realizar no caso do río Pomedas. 

4 
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VARIABLE NATUREZA  

ASPECTO CLAVE CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL  

OBXECTIVO XESTIONAR A FUNCIONALIDADE PROPIA DOS RECURSOS NATURAIS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 A zona de especial protección do Monte Castelo é de menor 
extensión que nas outras alternativas. 

 Non se valoriza a  zona do Monte Castelo máis aló do xá 
existente. 

 Non marca actuacións de accesibilidade ou habilita zonas para 
o desfrute das zonas protexidas. 

1 

1 

 Non se valoriza a  zona do Monte Castelo máis aló do xá 
existente. 

 O estudo para mellorar a fachada marítima inclúe a definición 
de zonas verdes nos desenrolos urbanísitcos, que permiten 
integrar o desfrute da zona de protección de costas dende o 
solo urbano. 

3 

2 

 Non se valoriza a  zona do Monte Castelo máis aló do xá 
existente. 

 Establece a consecución dunha malla de espazos libres, co fin 
de permitir o contacto da poboación coa natureza e a zona 
costeira. 

 O estudo para mellorar a fachada marítima inclúe a definición 
de zonas verdes nos desenrolos urbanísitcos, que permiten 
integrar o desfrute da zona de protección de costas dende o 
solo urbano. 

 Os solos urbanizables SURB-D02 e  SURB-D03 levan aparelladas 
unhas zonas verdes que permitirán o difrute e a posta en valor 
da zona do canle do Río Perdouro. 

4 
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VARIABLE NATUREZA  

ASPECTO CLAVE FRAGMENTACIÓN DO TERRITORIO  

OBXECTIVO INTEGRAR O USO E XESTIÓN DOS ESPAZOS NATURAIS COSTEIROS COA 
DINÁMICA E O DESENVOLVEMENTO DO CONCELLO 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 Marca usos urbanizables nas zonas de protección da Lei de 
Costas, incompatibles coa xestión eficaz dos espazos naturais 
costeiros.   

 Actúa sobre o corredor ecolóxico do Río Pomeda, definindo 
unha zona Urbanizable non delimitada que inclúe o treito baixo 
do mesmo. 

1 

1 

 Non se valoriza a  zona do Monte Castelo máis aló do xá 
existente. 

 A actualización das normas  fomenta a valorización, así como a 
recuperación e rehabilitación dos elementos ou espazos de 
valor natural recollidos no POL. 

 Establece a consecución dunha malla de espazos libres, usando 
os polígonos de solo urbano non consolidado co fin de permitir 
o contacto da poboación coa natureza e a zona costeira. 

 Actúa sobre o corredor ecolóxico do Río Pomeda, definindo 
unha zona Urbanizable non delimitada que inclúe o treito baixo 
do mesmo. 

 Non se establecen crecementos illados, atendendo ás mellores 
condicións de accesibilidade e de modo que se minimicen os 
efectos negativos sobre o territorio. 

 Marca unha zona urbana non consolidada na zona do cantiño, 
dentro da protección da Lei de Costas.  

3 

2 

 O PXOM fomenta a valorización, así como a recuperación e 
rehabilitación dos elementos ou espazos de valor natural 
recollidos no POL. 

 Establece a consecución dunha malla de espazos libres, cos 
solos urbanizables e os polígonos, co fin de permitir o contacto 
da poboación coa natureza e a zona costeira. 

 O planeamento prevé o corredor ecolóxico do río Pomeda, 
tomando como punto de partida o recollido no POL, co 
obxectivo de crear un sistema de espazos libres que promova a 
permeabilidade do territorio, ademais de garantir a integridade 
funcional dos sistemas naturais e favorecer a conectividade 
ecolóxica. 

 Non se establecen crecementos illados, a excepción de solos 
industriais,  atendendo ás mellores condicións de accesibilidade 
e de modo que se minimicen os efectos negativos sobre o 
territorio. 

4 
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4.3.2.3 Patrimonio 

 
VARIABLE PATRIMONIO  

ASPECTO CLAVE CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CULTURAL  

OBXECTIVO PRESERVAR E VALORIZAR OS ELEMENTOS PATRIMONIAIS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 A única protección patrimonial que realiza é a correspondente 

ó Castro de Cabo Burela. 
 Marca dous núcleos rurais, un correspondente Ó Vilar e outro 

corrrespondente Ó Cantiño. 
1 

1 

 Realiza unha catalogación exhaustiva dos bens a protexer e 
marca áreas de protección e normas urbanísitcas a respetar 
para a protección destes bens. 

 O planeamento adecúase ás previsións contidas na lexislación 
sobre patrimonio cultural. 

 Delimita dúas zonas de núcleo histórico tradicional.  

4 

2 

 Realiza unha catalogación exhaustiva dos bens a protexer e 
marca áreas de protección e normas urbanísitcas a respetar 
para a protección destes bens. 

 O planeamento adecúase ás previsións contidas na lexislación 
sobre patrimonio cultural. 

 Delimita zonas históricas de núcleo que se integran no solo 
urbano. 

4 

4.3.2.4 Sociedade 

 
VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN  

OBXECTIVO CONSIDERAR A ESTRUTURA DEMOGRÁFICA DO ÁMBITO E DA ÁREA DE 
INFLUENCIA 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 O modelo de proxección demográfica das NN.SS. está 

superado e non contempla as actuais circunstancias de 
evolución demográfica. 

 O análise do ámbito e da área de influencia tamén está 
totalmente obsoleto e non ten vixencia na actualidade. 

1 

1 
 O modelo de proxección demográfica está actualizado e ten 

en conta as actuais circunstancias de evolución demográfica. 
 O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 

datos actualizados. 
5 

2 
 O modelo de proxección demográfica está actualizado e ten 

en conta as actuais circunstancias de evolución demográfica. 
 O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 

datos actualizados. 
5 
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VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN  

OBXECTIVO PREVER UN EQUILIBRIO ENTRE A POBOACIÓN E OS RECURSOS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non fai un análise do equilibrio entre poboación e os recursos. 1 

1 

 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 
suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 

 Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 
necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 

 Existe estudo de capacidade de xestión de residuos urbanos. 
 Establécense medidas de mellora da xestión dos residuos. 
 Realiza unha reserva de solo industrial, que é unha das maiores 

necesidades do concello, ó estar esgotado o existente. 
 Realiza unha reserva de solo urbanizable acorde coas 

necesidades de crecemento a teito de planeamento, incidindo 
este aumento principalmente na xestión dos espazos non 
consolidados na malla urbana. 

4 

2 

 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 
suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 

 Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 
necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 

 Existe estudo de capacidade de xestión de residuos urbanos. 
 Establécense medidas de mellora da xestión dos residuos.  
 Realiza dúas reservas de solo industrial, que é unha das maiores 

necesidades do concello, ó estar esgotado o existente. 
 Realiza unha reserva de solo urbanizable acorde coas 

necesidades de crecemento a teito de planeamento, incidindo 
este aumento principalmente na xestión dos espazos non 
consolidados na malla urbana. 

5 

 
  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  186 

t  a
planes y proyectos
e

 
VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN  

OBXECTIVO CONTRIBUÍR A UNHA CONTORNA SAUDABLE  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 Realiza unha serie de reservas de espazos dotacionais. 
 Realiza unha serie de determinacións de espazos libres. 
 Asigna unha serie de prioridades ós mesmos. 
 A reserva de espazos dotacionais e libres é moi inferior a 

realizada nas outras alternativas. 

3 

1 

 Define as áreas de riscos, tanto naturais como antrópicos, que 
condicionen a implantación de determinados usos. 

 Cumpre sobradamente coa cantidade de espazos libres 
respecto á Lei do Solo.  

 Cumpre sobradamente coa cantidade de equipamento 
comunitario e dotacional respecto á Lei do Solo.  

 Elabora un plan de seguimento para os efectos ambientais 
detectados. 

 Leva aparellado un estudo de zonificación acústica, definindo 
medidas a levar a cabo para a mellora e prevención dos 
niveles de ruído no Concello. 

5 

2 

 Define as áreas de riscos, tanto naturais como antrópicos, que 
condicionen a implantación de determinados usos. 

 Cumpre sobradamente coa cantidade de espazos libres 
respecto á Lei do Solo.  

 Cumpre sobradamente coa cantidade de equipamento 
comunitario e dotacional respecto á Lei do Solo.  

 Elabora un plan de seguimento para os efectos ambientais 
detectados. 

 Leva aparellado un estudo de zonificación acústica, definindo 
medidas a levar a cabo para a mellora e prevención dos 
niveles de ruído no Concello. 

5 
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VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE COHESIÓN SOCIAL  

OBXECTIVO GARANTIR A NON EXCLUSIÓN  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se valorou no sei momento. 1 

1 

 Fixéronse as previsións necesarias para evitar barreiras 
arquitectónicas e urbanísticas, de maneira que as persoas con 
mobilidade reducida vexan facilitado ó máximo o acceso 
directo ós espazos públicos e ás edificacións públicas e 
privadas, de acordo coa normativa vixente sobre 
accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas. 

 Realizáronse reservas de vivendas de protección autonómica, 
para o acceso á vivenda da poboación con menos recursos. 

3 

2 

 As pendentes  (a través das cotas da rasante grafadas nos 
planos de ordenación do solo urbano), son inferiores ó 4%. no 
caso de pendentes superiores existen trazados peonís 
alternativos .  

 As aliñacións grafadas nos planos de ordenación  garanten os 
movementos, xiros, continuidade e altura libre garanten a 
circulación de persoas con mobilidade reducida. 

 A distribución e localización dos equipamentos públicos e 
dotacionais aseguren un uso non discriminatorio. 

 A memoria xustificativa incorpora unha reserva de prazas de 
aparcadoiros para persoas con discapacidade, no caso dos 
novos desenvolvementos. 

 Realizáronse reservas de vivendas de protección autonómica, 
para o acceso á vivenda da poboación con menos recursos. 

4 

 
VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE COHESIÓN SOCIAL  

OBXECTIVO FAVORECER A COHESIÓN SOCIAL  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se valorou no sei momento. 1 

1 

 Realízanse numerosas reservas de solo dotacional nos polígonos 
de actuación do solo urbano non consolidado mediante a 
ordenación detallada. 

 O aumento do solo industrial fomenta a creación de emprego 
para a poboación, mellorando o nivel e a calidade de vida do 
concello. 

 Mellora a calidade e superficie dos espazos libres, mellorando a 
calidade de vida do concello. 

4 

2 

 Realízanse numerosas reservas de solo dotacional nos polígonos 
de actuación do solo urbano non consolidado mediante a 
ordenación detallada.  

 O aumento do solo industrial fomenta a creación de emprego 
para a poboación, mellorando o nivel e a calidade de vida do 
concello. 

 Mellora a calidade e superficie dos espazos libres, mellorando a 
calidade de vida do concello. 

4 
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VARIABLE SOCIEDADE  

ASPECTO CLAVE GOBERNANZA  

OBXECTIVO FOMENTAR A PARTICIPACIÓN CIDADÁ NA TOMA DE DECISIÓNS DO 
CONCELLO 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Realizouse a través de suxestións veciñais no seu momento. 3 
1  Estivo sometido a exposición pública como parte do ISA da 

aprobación inicial durante a aprobación inicial. 4 

2 
 Todo o contido do PXOM estivo sometido a exposición pública e 

a período de alegacións. 
 Tivéronse en conta as alegacións recibidas de acordo ó 

recollido na memoria descritiva do plan. 
5 

4.3.2.5 Economía 

 
VARIABLE ECONOMÍA  

ASPECTO CLAVE EQUILIBRIO NO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO  

OBXECTIVO CONSIDERAR A ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA DO ÁMBITO E DA ÁREA DE 
INFLUENCIA 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  O análise do ámbito e da área de influencia está totalmente 
obsoleto e non ten vixencia na actualidade. 1 

1 

 O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 
datos actualizados. 

 Establece unha axeitada reserva de solo para a ampliación do 
Hospital da Costa dado o seu carácter de equipamento de 
nivel supramunicipal.  

 O PXOM establece a reserva de solo industrial dado que Burela 
forma parte do sistema urbano intermedio, sendo unha vila 
subcabeceira, de elevada importancia. Ligada o solo urbano e 
as súas actividades locais. 

4 

2 

 O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 
datos actualizados. 

 Establece unha axeitada reserva de solo para a ampliación do 
Hospital da Costa dado o seu carácter de equipamento de 
nivel supramunicipal. 

 O PXOM establece a reserva de solo industrial dado que Burela 
forma parte do sistema urbano intermedio, sendo unha vila 
subcabeceira, de elevada importancia. Se prevén dúas áreas, 
unha ligada o solo urbano e as súas actividades locais, e outra 
na zona oeste do Concello, nas proximidades da futura 
autoestrada. Esta segunda zona está orientada as actividades 
empresariais de rango comarcal, que deban estar afastadas do 
solo urbano e dos usos residenciais. 

5 
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4.3.2.6 Medio urbano 

 
VARIABLE MEDIO URBANO  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN  

OBXECTIVO MELLORAR A CALIDADE DE VIDA E A HABITABILIDADE DO MEDIO URBANO  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 Aumenta a cantidade de espazos libres. 
 Aumenta a cantidade de áreas dotacionais. 
 Realiza reservas de solo urbanizable. 
 Os aumentos recollidos ben xa se realizaron ou resultan 

insuficientes para as necesidades actuais. 
 Non recolle solucións integrais para a mobilidade. 

2 

1 

 Recolle un aumento de espazos libres. 
 Recolle un aumento de áreas dotacionais. 
 Recolle un aumento de prazas de aparcamento coa apertura 

de novos viais de ancho suficiente. 
 Recolle unha serie de apertura de viais, tanto nos urbanizables 

delimitados, como nos polígonos de actuación, que resolven 
necesidades de mobilidade e accesibilidade pendentes no 
núcleo urbano, como é o caso das rúas en fondo de saco. 

 Os novos viais abertos garanten a mobilidade de persoas con 
mobilidade reducida con unha limitación de pendentes xeral 
do 4% limitando as cotas dos novos viais. 

 Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 

 Determina a nova ordenación detallada de solos nos cales se 
prevé o uso residencial establecendo as medidas necesarias 
para garantir o axeitado asollamento das vivendas e as 
condicións dos espazos exteriores de calidade, públicos ou 
privados. 

 A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos 
e baleiros existentes. 

4 

2 

 Recolle un aumento de espazos libres. 
 Recolle un aumento de áreas dotacionais. 
 Recolle un aumento de prazas de aparcamento coa apertura 

de novos viais de ancho suficiente e establecendo zonas 
dotacionais para o aparcamento do hospital. 

 Recolle unha serie de apertura de viais, tanto nos urbanizables 
delimitados, como nos polígonos de actuación, que resolven 
necesidades de mobilidade e accesibilidade pendentes no 
núcleo urbano, como é o caso das rúas en fondo de saco. 

 Os novos viais abertos garanten a mobilidade de persoas con 
mobilidade reducida con unha limitación de pendentes xeral 
do 4% limitando as cotas dos novos viais. 

 Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 

 Determina a nova ordenación detallada de solos nos cales se 
prevé o uso residencial establecendo as medidas necesarias 
para garantir o axeitado asollamento das vivendas e as 
condicións dos espazos exteriores de calidade, públicos ou 
privados. 

 A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos 
e baleiros existentes. 

4 
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VARIABLE MEDIO URBANO  

ASPECTO CLAVE VOCACIONALIDADE DE ÁMBITOS  

OBXECTIVO PROMOVER SOLUCIÓNS INTEGRAIS QUE MINIMICEN OS CUSTES AMBIENTAIS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se valorou no seu momento. 1 

1 

 Realiza zonificacións de acordo os mellores usos do solo. 
 A ordenación detallada de polígonos de actuación e solos 

urbanizables delimitados mellora en grande medida o efecto 
ambiental das actuacións. 

 Todos os solos urbanizables e polígonos de actuación levan 
aparellado un estudo do trazado das redes de abastecemento 
e saneamento necesarias para conectar coa rede urbana 
existente, incluíndo unha estimación do trazado interior máis 
eficiente  no caso de contar con ordenación detallada. 

 O trazado dos novos viais tratan de adaptarse na medida do 
posible ó terreo existente para evitar grandes movementos de 
terra. 

 Establece un cinto de zonas verdes a carón do mar, tratando 
coa ordenación de ocultar as medianeiras e as traseiras das 
plantas baixas. 

3 

2 

 Realiza zonificacións de acordo os mellores usos do solo. 
 A ordenación detallada de polígonos de actuación e solos 

urbanizables delimitados mellora en grande medida o efecto 
ambiental das actuacións. 

 Todos os solos urbanizables e polígonos de actuación levan 
aparellado un estudo do trazado das redes de abastecemento 
e saneamento necesarias para conectar coa rede urbana 
existente, incluíndo unha estimación do trazado interior máis 
eficiente  no caso de contar con ordenación detallada. 

 O trazado dos novos viais tratan de adaptarse na medida do 
posible ó terreo existente para evitar grandes movementos de 
terra. 

 Establece un cinto de zonas verdes a carón do mar, tratando 
coa ordenación de ocultar as medianeiras e as traseiras das 
plantas baixas. 

 Establece unha concentración das actividades industriais con 
maior efecto nunha zona afastada das vivendas minimizando 
así os efectos destas actividades sobre a poboación. 

4 
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4.3.2.7 Medio rural 

 
VARIABLE MEDIO  RURAL  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DE VIDA DA POBOACIÓN  

OBXECTIVO MELLORAR A CALIDADE DE VIDA E A HABITABILIDADE DO MEDIO RURAL  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 

 Define unha ampla zona de solo de núcleo histórico tradicional. 
 Define a realización de estudios de reforma interior para as 

zonas de Vila do Medio, Os Castros e de especial protección 
para Burela de Cabo. 

 Non define medidas claras de mellora ou protección. 
 Define escasas zonas de especial protección. 

2 

1 

 Define dúas zonas de núcleo histórico tradicional en O Vilar e en 
Vila do Medio. 

 Protexerá mediante as normas urbanísticas o carácter do 
núcleo rural. 

 Mellora os accesos e os servizos a estes núcleos mediante a 
realización de novos viais de acceso nos polígonos de 
actuación e os urbanizables próximos. 

 Mellora as dotacións e espazos libres das zonas anteriormente 
rurais mediante a ordenación detallada dos polígonos de 
actuación e urbanizables próximos. 

4 

2 

 Inclúe os antigos núcleos rurais dentro da delimitación do solo 
urbano, xa que o crecemento deste integrounos dentro da 
malla urbana. 

 Realiza a protección do carácter destas zonas mediante a 
ordenanza O4, conservación. 

 Mellora os accesos e os servizos a estes núcleos mediante a 
realización de novos viais de acceso nos polígonos de 
actuación e os urbanizables próximos. 

 Mellora as dotacións e espazos libres das zonas anteriormente 
rurais mediante a ordenación detallada dos polígonos de 
actuación e urbanizables próximos. 

3 
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VARIABLE MEDIO  RURAL  

ASPECTO CLAVE VOCACIONALIDADE DE ÁMBITOS  

OBXECTIVO PULAR POR UNHA CLASIFICACIÓN DOS ESPAZOS EN FUNCIÓN DA SÚA 
PROPIA CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non fai unha diferenciación dos usos do solo rústico. 1 

1 

 Diferenza claramente as zonas de aproveitamento agrícola e 
forestal. 

 Elimina unha zona forestal residual, entre o actual polígono 
industrial e a estrada nacional para conseguir o solo industrial do 
que carece Burela. O efecto desta medida supón menos do 5% 
da superficie forestal total do Concello. 

 Establece zonas de especial protección nas zonas sensibles, 
aínda que define usos urbanos non consolidados ou 
urbanizables en zonas de fraxilidade alta ou media. 

3 

2 

 Diferenza claramente as zonas de aproveitamento agrícola e 
forestal. 

 Elimina dúas zonas forestais en zonas de fraxilidade baixa para 
conseguir o solo industrial do que carece Burela. O efecto desta 
medida supón menos do 10% da superficie forestal total do 
Concello. 

 Establece zonas de especial protección nas zonas sensibles ou 
protexidas por algunha figura de protección (corredores 
ecolóxicos, lei de costas, etc.). 

4 

 

4.3.2.8 Medio industrial 

 
VARIABLE MEDIO  INDUSTRIAL  

ASPECTO CLAVE EQUILIBRIO NO DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO  

OBXECTIVO CONTRIBUIR Á CREACIÓN DUNHA CONTORNA DE TRABALLO DE CALIDADE  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se analiza, xa que non se definen zonas industriais 
específicas. 1 

1 

 Define unha zona industrial específica entre o actual polígono e 
a estrada nacional. 

 O solo industrial non está delimitado, polo que o desenrolo da 
contorna de traballo quedará supeditada ó Plan Parcial 
correspondente. 

 A normativa da ordenación 5 Industrial-comercial, esixe unha 
serie de condicións que melloran a contorna de traballo. 

3 

2 

 Define dúas zonas industriais. Unha específica para as 
actividades máis locais e comerciais, entre o actual polígono e 
a estrada nacional; outra nas proximidades do futuro ramal da 
A-8, que poderá especializarse en usos industriais a maior 
escala, isto fai que se poda ter dúas áreas industriais 
especializadas e mellor adaptadas ás necesidades produtivas 
de cada caso. 

 O solo industrial non está ordenado, polo que o desenrolo da 
contorna de traballo quedará supeditada ó Plan Parcial ou 
sectorial correspondente. 

 A normativa da ordenación 5 Industrial-comercial, esixe unha 
serie de condicións que melloran a contorna de traballo. 

4 
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VARIABLE MEDIO  INDUSTRIAL  

ASPECTO CLAVE COMPETIVIDADE ECONÓMICA  

OBXECTIVO OPTIMIZAR A EFICIENCIA DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se analiza, xa que non se definen zonas industriais 
específicas. 1 

1 

 O plan recolle diversas disposicións e normativas que melloran a 
eficiencia industrial, como recomendacións acerca de aforro 
enerxético, xestión de residuos, etc. 

 Os estudos de abastecemento e saneamento contemplan este 
desenrolo industrial. 

 A afección os ámbitos de solo de uso forestal son mínimos, non 
afectando a produtividade do Concello. 

 Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 

 Os distintos ámbitos definidos cumpren o recollido na LEI 
13/2010, DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA, garantindo o 
acceso da poboación á oferta comercial coa regulación de 
usos establecida nas ordenanzas, que permite albergar no 
entorno urbano, unha ampla amalgama de usos comerciais. 

3 

2 

 O plan recolle diversas disposicións e normativas que melloran a 
eficiencia industrial, como recomendacións acerca de aforro 
enerxético, xestión de residuos, etc. 

 Os estudos de abastecemento e saneamento contemplan estes 
desenrolos industriais. 

 A afección os ámbitos de solo de uso forestal son mínimos, non 
afectando a produtividade do Concello. 

 O feito de ter dúas áreas diferenciadas, fai que se poda ter dúas 
áreas industriais especializadas, unha para industrial ou 
comercio a nivel máis local, e outro para nivel supramunicipal, 
mellor adaptadas ás necesidades produtivas de cada caso. 

 Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 

 Os distintos ámbitos definidos cumpren o recollido na LEI 
13/2010, DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA, garantindo o 
acceso da poboación á oferta comercial coa regulación de 
usos establecida nas ordenanzas, que permite albergar no 
entorno urbano, unha ampla amalgama de usos comerciais. 

4 
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4.3.2.9 Mobilidade 

 
VARIABLE MOBILIDADE  

ASPECTO CLAVE EQUILIBRIO NO REPARTO MODAL  

OBXECTIVO FACILITAR UNHA CONECTIVIDADE EFICIENTE CARA AOS PRINCIPAIS 
DESTINOS 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 Non se pode garantir, xa que no momento da súa redacción 

non estaban previstas moitas das actuacións que se preveron a 
posteriori como o novo acceso do Porto ou o Ramal da A-8.  

1 

1 

 Nos ámbitos do solo urbano non consolidado establécese a 
apertura de novos viais que manterán e completarán a 
estrutura do viario existente, mantendo os anchos das rúas 
establecidas. 

 No ámbito do solo urbanizable establécese tamén a apertura 
de novos viarios que vertebran e conectan cos ámbitos urbanos 
establecidos. O viario principal terá un ancho mínimo e 16 
metros. 

 Existen actuacións establecendo un viario que permita 
completar as rúas en fondo de saco actualmente existentes no 
solo urbano. 

 Mellórase en grande medida a accesibilidade cara Vilar e Vilar 
do Medio coas actuacións SURB-ND-R01, SURB-R02. 

 Establécese un novo ramal acceso ó Hospital da costa dende e 
cara á N-642 mediante o SURB-D01. 

4 

2 

 Nos ámbitos do solo urbano non consolidado establécese a 
apertura de novos viais que manterán e completarán a 
estrutura do viario existente, mantendo os anchos das rúas 
establecidas. 

 No ámbito do solo urbanizable establécese tamén a apertura 
de novos viarios que vertebran e conectan cos ámbitos urbanos 
establecidos. O viario principal terá un ancho mínimo e 16 
metros. 

 Existen actuacións establecendo un viario que permita 
completar as rúas en fondo de saco actualmente existentes no 
solo urbano. 

 Mellórase en grande medida a accesibilidade cara Vilar e Vilar 
do Medio coas actuacións SURB-ND-R01, SURB-R02. 

 Establécese un novo ramal acceso ó Hospital da costa dende e 
cara á N-642 mediante o SURB-D01. 

4 
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VARIABLE MOBILIDADE  

ASPECTO CLAVE NECESIDADES DE MOBILIDADE  

OBXECTIVO REDUCIR AS NECESIDADES DE MOBILIDADE  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción.  1 

1 

 En xeneral as actuacións propostas melloran a malla viaria 
urbana, mellorando a mobilidade interna, e xerando novos 
itinerarios que resolven problemas existentes. 

 Xeraranse novos desprazamentos que non chegan a colapsar 
as vías de comunicación existentes debido ós novos traxectos 
que aparecen. 

 Non se poden corrixir as necesidades de mobilidade cara a A-8 
por non poder modificar os accesos á mesma dende Burela. 

3 

2 

 En xeneral as actuacións propostas melloran a malla viaria 
urbana, mellorando a mobilidade interna, e xerando novos 
itinerarios que resolven problemas existentes. 

 Xeraranse novas necesidades que non chegan a colapsar as 
vías de comunicación existentes debido ós novos traxectos que 
aparecen.  

 Non se poden corrixir as necesidades de mobilidade cara a A-8 
por non poder modificar os accesos á mesma dende Burela. 

3 

 
VARIABLE MOBILIDADE  

ASPECTO CLAVE NECESIDADES DE MOBILIDADE  

OBXECTIVO CONSIDERAR A MOBILIDADE COMO VARIABLE FUNDAMENTAL DA 
FORMULACIÓN DAS ALTERNATIVAS 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción.  1 

1 

 As pendentes son inferiores ó 4%. no caso de pendentes 
superiores existen trazados peonís alternativos . No caso dos 
núcleos rurais, este obxectivo é mais complicado de acadar, 
posto que as rasantes tradicionais deben de manterse desde o 
punto de vista conservativo. 

 As aliñacións grafadas nos planos de ordenación  garanten os 
movementos, xiros, continuidade e altura libre garanten a 
circulación de persoas con mobilidade reducida. 

 Existen actuacións establecendo un viario que permita 
completar as rúas en fondo de saco actualmente existentes no 
solo urbano. 

 Mellórase en grande medida a accesibilidade cara Vilar e Vilar 
do Medio coas actuacións SURB-ND-R01, SURB-R02. 

 Establécese un novo ramal acceso ó Hospital da costa dende e 
cara á N-642 mediante o SURB-D01. 

3 

2 

 As pendentes son inferiores ó 4%. no caso de pendentes 
superiores existen trazados peonís alternativos  

 As aliñacións grafadas nos planos de ordenación  garanten os 
movementos, xiros, continuidade e altura libre garanten a 
circulación de persoas con mobilidade reducida. 

 Existen actuacións establecendo un viario que permita 
completar as rúas en fondo de saco actualmente existentes no 
solo urbano. 

 Mellórase en grande medida a accesibilidade cara Vilar e Vilar 
do Medio coas actuacións SURB-ND-R01, SURB-R02. 

 Establécese un novo ramal acceso ó Hospital da costa dende e 
cara á N-642 mediante o SURB-D01. 

3 
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4.3.2.10 Enerxía 

 
VARIABLE ENERXÍA  

ASPECTO CLAVE CONSUMO ENERXÉTICO  

OBXECTIVO PROMOVER O AFORRO NO CONSUMO ENERXÉTICO  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 

 As normas urbanísticas recollen as especificacións das Normas 
do Hábitat Galego, que favorecen a eficiencia enerxética dos 
edificios. 

 As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan a eficiencia 
enerxética. 

 Nesta fase recóllese a obriga que nos plans parciais de 
desenrolo das áreas de actuación se esixa a eficiencia 
enerxética das actuacións. 

 Establécese unha iluminación máxima das rúas, e o uso de 
luminarias de alta eficiencia enerxética. 

3 

2 

 As normas urbanísticas recollen as especificacións das Normas 
do Hábitat Galego, que favorecen a eficiencia enerxética dos 
edificios. 

 As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan a eficiencia 
enerxética. 

 Nesta fase recóllese a obriga que nos plans parciais de 
desenrolo das áreas de actuación se esixa a eficiencia 
enerxética das actuacións. 

 Establécese unha iluminación máxima das rúas, e o uso de 
luminarias de alta eficiencia enerxética. 

3 

 
 
VARIABLE ENERXÍA  

ASPECTO CLAVE CONSUMO ENERXÉTICO  

OBXECTIVO PULAR POLO USO DE RECURSOS RENOVABLES  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 
 As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan o uso de 

enerxías renovables nas novas edificacións. 
 Nesta fase recóllese a posibilidade de implantar mobiliario 

urbano que sexa alimentado mediante enerxías renovables. 
3 

2 
 As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan o uso de 

enerxías renovables nas novas edificacións. 
 Nesta fase recóllese a posibilidade de implantar mobiliario 

urbano que sexa alimentado mediante enerxías renovables. 
3 
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4.3.2.11 Atmosfera 

 
VARIABLE ATMOSFERA  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DO AIRE  

OBXECTIVO CONTROLAR AS EMISIÓNS CONTAMINANTES  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 
 Recóllese a aprobación dunha normativa de emisións municipal 

que regule as emisións e os verteduras á rede municipal de 
saneamento como parte das medidas correctoras. 

 Os novos desenrolos urbanísticos terán que cumprir con este 
regulamento, en especial os usos industriais. 

3 

2 
 Recóllese a aprobación dunha normativa de emisións municipal 

que regule as emisións e os verteduras á rede municipal de 
saneamento como parte das medidas correctoras. 

 Os novos desenrolos urbanísticos terán que cumprir con este 
regulamento, en especial os usos industriais. 

3 

 

4.3.2.12 Ciclo Hídrico 

 
VARIABLE CICLO HÍDRICO  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DA AUGA  

OBXECTIVO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CICLO HÍDRICO EN TODAS AS SÚAS 
FASES 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 

 Realizouse un estudo de asolagabilidade de todas as cuncas do 
concello, co fin de garantir que non se ordenasen usos 
incompatibles coas chairas de inundación. 

 Comprobouse a capacidade de desaugue das O.D.T. da N-642, 
para poder detectar posibles problemas coas unidades de 
actuación e os urbanizables. 

 Realizáronse estudos de posibles canalizacións e melloras de 
canle dos treitos dos ríos que poden presentar problemas. 

4 

2 

 Realizouse un estudo de asolagabilidade de todas as cuncas do 
concello, co fin de garantir que non se ordenasen usos 
incompatibles coas chairas de inundación. 

 Comprobouse a capacidade de desaugue das O.D.T. da N-642, 
para poder detectar posibles problemas coas unidades de 
actuación e os urbanizables. 

 Realizáronse estudos de posibles canalizacións e melloras de 
canle dos treitos dos ríos que poden presentar problemas. 

4 
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VARIABLE CICLO HÍDRICO  

ASPECTO CLAVE CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS  

OBXECTIVO GARANTIR A VIABILIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECEMENTO E 
SANEAMENTO EN FUNCIÓN DAS DEMANDAS ESTIMADAS A TEITO DE 
PLANEAMENTO 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 
 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 

suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 
 Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 

necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 

5 

2 
 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 

suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 
 Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 

necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 

5 

 
 
VARIABLE CICLO HÍDRICO  

ASPECTO CLAVE CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS  

OBXECTIVO PROMOVER O AFORRO DE RECURSOS HÍDRICOS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 

 Propóñense medidas para reducir o consumo de auga a nivel 
municipal. 

 Propóñense medidas para fomentar o uso racional da auga dos 
veciños. 

 Os novos planes especiais estarán obrigados fomentar este 
aforro de consumo. 

4 

2 

 Propóñense medidas para reducir o consumo de auga a nivel 
municipal. 

 Propóñense medidas para fomentar o uso racional da auga dos 
veciños. 

 Os novos planes especiais estarán obrigados fomentar este 
aforro de consumo. 

4 
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4.3.2.13 Ciclo de materiais 

 
VARIABLE CICLO DE MATERIAIS  

ASPECTO CLAVE XERACIÓN DE RESIDUOS  

OBXECTIVO XESTIONAR EFICIENTEMENTE OS FLUXOS DE MATERIAIS E RESIDUOS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en contan no momento da redacción. 1 

1 
 Existe un análise da capacidade de xestión de residuos sólidos e 

das necesidades de reforzo do mesmo a teito de planeamento. 
 Existen medidas correctoras neste ISA acerca dos fluxos de 

residuos tamén se aplican medidas no plan de seguimento. 
4 

2 
 Existe un análise da capacidade de xestión de residuos sólidos e 

das necesidades de reforzo do mesmo a teito de planeamento. 
 Existen medidas correctoras neste ISA acerca dos fluxos de 

residuos, tamén se aplican medidas no plan de seguimento. 
4 

 

4.3.2.14 Solo 

 
VARIABLE SOLO  

ASPECTO CLAVE VOCACIONALIDADE DE ÁMBITOS  

OBXECTIVO AXUSTAR OS USOS Á CONTORNA E AOS OBXECTIVOS PROPIOS DESTE 
PLANEAMENTO 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 A adaptación de usos á contorna non é demasiado eficiente, 

ten usos urbanizables en áreas protexidas e/ou de alta 
fraxilidade. 

 Non define claramente usos industriais. 
1 

1 

 As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes coas directrices de ordenación do 
territorio de Galicia. 

 As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes co Plan de Ordenación do Litoral. 

 Da cumprimento ás necesidades de solo industrial do Concello 
sen supoñer unha mingua significativa en outros usos. 

 Recolle actuacións nas zonas de fraxilidade alta e media. 
 Consolida a malla urbana e mellora a mobilidade, a cantidade 

de dotacións e de espazos libres. 
 Recolle necesidades supramunicipais, como é a ampliación do 

Hospital da Costa. 

3 

2 

 As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes coas directrices de ordenación do 
territorio de Galicia. 

 As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes co Plan de Ordenación do Litoral. 

 Da cumprimento ás necesidades de solo industrial do Concello 
sen supoñer unha mingua significativa en outros usos. 

 Non recolle ningunha actuación urbanística nas zonas de 
protección existentes, nin en zonas de fraxilidade alta ou media. 

 Consolida a malla urbana e mellora a mobilidade, a cantidade 
de dotacións e de espazos libres. 

 Recolle necesidades supramunicipais, como é a ampliación do 
Hospital da Costa. 

4 

 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  200 

t  a
planes y proyectos
e

 
VARIABLE SOLO  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DO SOLO  

OBXECTIVO FOMENTARANSE ESTRUTURAS DENSAS COMPACTAS E COMPLEXAS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en conta á hora de realizar o planeamento 1 

1 

 Non se establecen crecementos illados. 
 Co obxectivo de conseguir un uso máis eficiente e sustentable 

do solo, o planeamento fomenta a rehabilitación e renovación 
das súas edificacións e a consolidación dos intersticios 
completando as tramas existentes con carácter previo á 
ocupación doutros solos. 

 A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos 
e baleiros existentes. 

 Os polígonos de solo urbano non consolidado polo xeral son 
compactacións do tecido existente, salvo no caso no SUNC de 
O Cantiño, operacións de reforma interior. Non son 
crecementos en si mesmo. 

 Os solos urbanizables , son consolidación de espazos 
baleiros na trama urbana ou no límite da mesma. 

4 

2 

 Non se establecen crecementos illados, a excepción de solos 
industriais,  atendendo ás mellores condicións de accesibilidade 
e de modo que se minimicen os efectos negativos sobre o 
territorio. 

 Co obxectivo de conseguir un uso máis eficiente e sustentable 
do solo, o planeamento fomenta a rehabilitación e renovación 
das súas edificacións e a consolidación dos intersticios 
completando as tramas existentes con carácter previo á 
ocupación doutros solos. 

 A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos 
e baleiros existentes. 

 Os polígonos de solo urbano non consolidado polo xeral son 
compactacións do tecido existente, operacións de reforma 
interior. Non son crecementos en si mesmo, e en todo caso son 
en dirección contraria a costa de costas o litoral. 

 Os solos urbanizables , salvo no caso do SURB-ND-02, son 
consolidación de espazos baleiros na trama urbana ou 
no límite da mesma. 

4 
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VARIABLE SOLO  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DO SOLO  

OBXECTIVO PULAR POR UN DESENVOLVEMENTO ORDENADO E EFICIENTE.  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 A eficiencia do ordenamento é moi baixa xa que non se 

adapta á realidade urbanística de moitas zonas.  
 Marca zonas urbanizables en zonas ambientalmente sensibles e 

non recolle as áreas de protección definidas por normativas 
posteriores. 

1 

1 

 Os modelos de ocupación son preferentemente de densidade 
media. Con densidade alta no centro urbano.  

 Recolle dous núcleos rurais en contacto co solo urbano, o que 
pode dar lugar a problemas de ordenación nos bordes de 
contacto entre ambos. 

 Marca zonas urbanizables en zonas ambientalmente sensibles. 
 Proporciona unha estrutura urbana sólida, consolidando e 

pechando o tecido urbanístico existente, compactando a 
cidade e pechando os bordos resolvendo a conexión das vías 
perimetrais e de acceso a malla urbana. 

 Se prioriza a compactación da cidade mediante operacións de 
reforma interior fronte ós novos desenrolos.  

 A ordenación detallada dos polígonos de actuación e dos 
urbanizables permite unha distribución racional de espazos libres 
e dotacionais por todo o tecido urbano. 

 Establece asómesmo unha axeitada reserva de solo para a 
ampliación do Hospital da Costa dado o seu carácter de 
equipamento de nivel supramunicipal. 

 Neste senso tamén establece reserva de solo industrial, tanto 
para o asentamento de novas empresas xa que o solo de uso 
industrial está esgotado, como para o traslado das industrias e 
actividades molestas existentes no solo urbano que na 
actualidade non teñen unha alternativa de situación no 
concello. 

4 

2 

 Os modelos de ocupación son preferentemente de densidade 
media. Con densidade alta no centro urbano. Nas zonas dos 
asentamentos orixinais as densidades son baixas para 
compatibilizar co entorno das mesmas construción de dúas 
plantas. 

 O P.X.O.M. de Burela proporciona unha estrutura urbana sólida, 
consolidando e pechando o tecido urbanístico existente, 
compactando a cidade e pechando os bordos resolvendo a 
conexión das vías perimetrais e de acceso a malla urbana. 

 Se prioriza a compactación da cidade mediante operacións de 
reforma interior fronte ós novos desenrolos. A ordenación do 
solo urbano consolidado permite unha capacidade de acollida 
de 2.000 vivendas, as operacións de reforma interior prevén 554 
novas vivendas fronte a 339 no desenrolo do solo urbanizable.  

 A ordenación detallada dos polígonos de actuación e dos 
urbanizables permite unha distribución racional de espazos libres 
e dotacionais por todo o tecido urbano. 

 Establece asómesmo unha axeitada reserva de solo para a 
ampliación do Hospital da Costa dado o seu carácter de 
equipamento de nivel supramunicipal. 

 Neste senso tamén establece reserva de solo industrial, tanto 
para o asentamento de novas empresas xa que o solo de uso 
industrial está esgotado, como para o traslado das industrias e 
actividades molestas existentes no solo urbano que na 
actualidade non teñen unha alternativa de situación no 
concello. 

5 
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4.3.2.15 Edificacións 

 
VARIABLE EDIFICACIÓNS  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DO SOLO  

OBXECTIVO MINIMIZAR AS POSIBLES AFECCIÓNS DAS EDIFICACIÓNS SOBRE A 
CONTORNA. 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se tivo en conta á hora de realizar o planeamento. 1 

1 

 A configuración e dimensións dos ámbitos residenciais gardan 
unha axeitada relación coa altura das edificacións que os 
conforman. 

 Se respectan unhas distancias mínimas de luces rectas, en 
función das alturas das edificacións enfrontadas. 

 Se garante a continuidade espacial e de deseño dos ditos 
espazos aínda que o seu desenvolvemento sexa realizado por 
propietarios diferentes. 

 As dimensións destes espazos non resultan inferiores ás exixibles 
segundo o punto I.A.1.1 do anexo I das NHV-2010. 

 O PXOM potencia a imaxe exterior de Burela prestando especial 
atención á mellora da calidade da súa fachada marítima. 
Completa a fachada marítima como un signo da súa 
identidade, con especial atención aos seus elementos 
representativos de carácter tipolóxico, volumétrico, de materiais 
e texturas. 

 A ordenación minimiza as afeccións paisaxísticas, definindo 
axeitadamente as súas tipoloxías construtivas, bordos urbanos, 
silueta, espazos públicos e viarios co fin de manter as principais 
vistas e perspectivas do núcleo. 

 Evítase por norma xeral a edificación en altura en zonas 
prominentes da paisaxe fora do centro urbano. 

5 

2 

 A configuración e dimensións dos ámbitos residenciais gardan 
unha axeitada relación coa altura das edificacións que os 
conforman. 

 Se respectan unhas distancias mínimas de luces rectas, en 
función das alturas das edificacións enfrontadas. 

 Se garante a continuidade espacial e de deseño dos ditos 
espazos aínda que o seu desenvolvemento sexa realizado por 
propietarios diferentes. 

 As dimensións destes espazos non resultan inferiores ás exixibles 
segundo o punto I.A.1.1 do anexo I das NHV-2010. 

 O PXOM potencia a imaxe exterior de Burela prestando especial 
atención á mellora da calidade da súa fachada marítima. 
Completa a fachada marítima como un signo da súa 
identidade, con especial atención aos seus elementos 
representativos de carácter tipolóxico, volumétrico, de materiais 
e texturas. 

 A ordenación minimiza as afeccións paisaxísticas, definindo 
axeitadamente as súas tipoloxías construtivas, bordos urbanos, 
silueta, espazos públicos e viarios co fin de manter as principais 
vistas e perspectivas do núcleo. 

 Evítase por norma xeral a edificación en altura en zonas 
prominentes da paisaxe fora do centro urbano.  

5 
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VARIABLE EDIFICACIÓNS  

ASPECTO CLAVE CALIDADE DO SOLO  

OBXECTIVO AXUSTAR O PARQUE POTENCIAL DE EDIFICACIÓNS A TEITO DE 
PLANEAMENTO Á DINÁMICA DO CONCELLO 

 

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0 
 Non está adaptado á realidade actual, nin as novas condicións 

das perspectivas socioeconómicas do Concello, xa que o seu 
horizonte está amplamente superado. 

1 

1 
 Tal e como se amosa na Memoria Descritiva a capacidade 

máxima do PXOM mantén a relación hab/vivenda de acordo 
ás proxeccións realizadas no estudio socioeconómico. 

5 

2 
 Tal e como se amosa na Memoria Descritiva a capacidade 

máxima do PXOM mantén a relación hab/vivenda de acordo 
ás proxeccións realizadas no estudio socioeconómico, 
quedando lixeiramente por debaixo da proxección teórica 
realizada. 

5 

 
 

4.3.2.16 Riscos naturais ou tecnolóxicos 

 
VARIABLE RISCOS NATURAIS OU TECNOLÓXICOS  

ASPECTO CLAVE EXPOSICIÓN A RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS  

OBXECTIVO EVITAR OU REDUCIR OS RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS  

ALTERNATIVAS ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS VALORACIÓN 

0  Non se considerou no momento do planeamento. 1 

1 
 Existen estudos de riscos naturais e tecnolóxicos, incluíndo un 

estudo de asolagamento das cuncas do concello e un estudo 
de afección sonoras. 

5 

2 
 Existen estudos de riscos naturais e tecnolóxicos, incluíndo un 

estudo de asolagamento das cuncas do concello e un estudo 
de afección sonoras. 

5 
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4.3.3 Valor global ponderado 

Na táboa seguinte realizamos o cálculo do valor global ponderado para cada alternativa 
 
 

   Grao de integración 

VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO A0 A1 A2 

PAISAXE Integridade paisaxística 
Favorecer a integridade 
paisaxística 1 3 4 

NATUREZA Conservación do 
patrimonio natural 

Xestionar a funcionalidade 
propia dos recursos naturais 1 3 4 

  
Preservar a integridade funcional 
dos sistemas naturais 1 3 4 

 
Fragmentación do 
territorio 

Integrar  o  uso  e  xestión  dos  
espazos  naturais  costeiros  coa  
dinámica  e  o desenvolvemento 
do Concello 

1 3 5 

PATRIMONIO Conservación do 
patrimonio cultural 

Preservar e valorizar os elementos 
patrimoniais 1 4 4 

SOCIEDADE Calidade de vida da 
poboación 

Considerar a estrutura 
demográfica do ámbito e da 
área de influencia 

1 5 5 

  
Prever un equilibrio entre a 
poboación e os recursos 1 4 5 

  
Contribuír a unha contorna 
saudable 3 5 5 

 Cohesión social 
Garantir a non exclusión 1 3 4 

  
Favorecer a cohesión social 1 4 4 

 Gobernanza 
Fomentar a participación cidadá 
na toma de decisións no 
Concello 

3 4 5 

ECONOMÍA 
Equilibrio no 
desenvolvemento 
económico 

Considerar a estrutura 
socioeconómica do ámbito e da 
área de influencia 

1 4 5 

MEDIO 
URBANO 

Calidade de vida da 
poboación 

Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio urbano 2 4 4 

 
Vocacionalidade de 
ámbitos 

Promover solucións integrais que 
minimicen os custes ambientais 1 3 4 

MEDIO RURAL Calidade de vida da 
poboación 

Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio rural 2 3 4 

 
Vocacionalidade de 
ámbitos 

Pular  por  unha  clasificación  
dos  espazos  en  función  da  súa  
propia  capacidade produtiva 

1 3 4 
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   Grao de integración 

VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO A0 A1 A2 

MEDIO 
INDUSTRIAL 

Equilibrio no 
desenvolvemento 
económico 

Contribuír á creación dunha 
contorna de traballo de calidade 1 3 4 

 
Competitividade 
económica 

Optimizar a eficiencia das 
actividades económicas 1 3 4 

MOBILIDADE Equilibrio no reparto 
modal 

Facilitar unha conectividade 
eficiente cara aos principais 
destinos 

1 4 4 

 
Necesidades de 
mobilidade 

Reducir as necesidades de 
mobilidade 1 3 3 

  

Considerar a mobilidade como 
variable fundamental na 
formulación das alternativas 

1 3 3 

ENERXÍA Consumo enerxético 
Promover o aforro no consumo 
enerxético 1 3 3 

  
Pular polo uso de recursos 
enerxéticos renovables 1 3 3 

ATMOSFERA Calidade do aire 
Controlar as emisións 
contaminantes 1 3 3 

CICLO HÍDRICO Calidade da auga 
Garantir o funcionamento do 
ciclo hídrico en todas as súas 
fases e procesos 

1 4 4 

 
Consumo de recursos 
hídricos 

Garantir a viabilidade dos 
sistemas de abastecemento e 
saneamento en función das 
demandas estimadas a teito de 
planeamento 

1 5 5 

  
Promover o aforro no consumo 
dos recursos hídricos 1 4 4 

CICLO DE 
MATERIAIS Xeración de residuos 

Xestionar eficientemente os fluxos 
de materiais e residuos 1 4 4 

SOLO Vocacionalidade de 
ámbitos 

Axustar os usos á contorna e aos 
obxectivos propios deste 
planeamento 

1 3 4 

 Calidade do solo 
Fomentaranse estruturas densas, 
compactas e complexas 1 4 4 

  
Pular por un desenvolvemento 
ordenado e eficiente 1 5 5 

EDIFICACIÓNS Calidade do solo 

Axustar o parque potencial de 
edificacións a teito de 
planeamento á dinámica do 
Concello 

1 5 5 

  

Minimizar as posibles afeccións 
das edificacións sobre a 
contorna 

1 5 5 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  206 

t  a
planes y proyectos
e

   Grao de integración 

VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO A0 A1 A2 

RISCOS 
NATURAIS OU 
TECNOLOXICOS 

Exposición a riscos 
naturais e tecnolóxicos 

Evitar ou reducir os riscos naturais 
e tecnolóxicos 1 5 5 

  
VALOR GLOBAL PONDERADO 1,18 3,74 4,18 

 

Achégase tamén un valor agregado para cada unha das variables, para poder facer un análise máis 
exhaustivo. 

 

ALTERNATIVAS 

VARIABLE A0 A1 A2 

PAISAXE 1,00 3,00 4,00 

NATUREZA 1,00 3,00 4,33 

PATRIMONIO 1,00 4,00 4,00 

SOCIEDADE 1,67 4,17 4,67 

ECONOMÍA 1,00 4,00 5,00 

MEDIO URBANO 1,50 3,50 4,00 

MEDIO RURAL 1,50 3,00 4,00 

MEDIO INDUSTRIAL 1,00 3,00 4,00 

MOBILIDADE 1,00 3,33 3,33 

ENERXÍA 1,00 3,00 3,00 

ATMOSFERA 1,00 3,00 3,00 

CICLO HÍDRICO 1,00 4,33 4,33 

CICLO DE MATERIAIS 1,00 4,00 4,00 

SOLO 1,00 5,00 5,00 

EDIFICACIÓNS 1,00 5,00 5,00 

RISCOS 1,00 5,00 5,00 
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4.4 Xustificación da alternativa seleccionada 

 
A alternativa 0 vese claramente que non é adecuada en absoluto, xa que se combinan tres factores 
determinantes ó mesmo tempo: 
 

 O desfase do horizonte das normas subsidiarias co momento actual, e a súa inadecuación ás 
circunstancias socioeconómicas. 

 A non consideración de moitos criterios e variables no momento da súa redacción. 
 A non actualización das mesmas para recoller as diferentes modificacións normativas e de 

definición de áreas de protección. 
 
A alternativa 1 resultaría unha opción adecuada, xa que a súa valoración global é bastante elevada 
(3,74), pero non está a altura da seguinte alternativa. 
  
A alternativa escollida será a 2 xa que non só acada o valor global ponderado máis elevado das tres 
alternativas, senón que acada un valor superior ás demais en sete das variables analizadas Paisaxe, 
Natureza, Sociedade, Economía, Medio Urbano, e Medio Rural, acadando a mesma puntuación no 
resto.  
 
Os valores máis baixos desta alternativa resultan ser os de Mobilidade, Enerxía e Atmosfera. Os puntos 
de enerxía e atmosfera son os máis difíciles de regular e mellorar dende o planeamento urbanístico, xa 
que as principais ferramentas de regulación non son responsabilidade directa do mesmo, senón que 
dependen doutros organismos ou reguladores. 
 
No caso da Mobilidade, o principal atranco de Burela é a súa relativa incomunicación futura coa 
variante da A-8, xa que unicamente disporá de dúas entradas próximas, e ambas delas fora do 
ámbito municipal. A solución a este problema non depende directamente das decisións de 
planeamento senón da vontade do planificador da mesma.  
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5. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O MEDIO 

5.1 Metodoloxía a empregar 

Unha vez seleccionada a alternativa que optimiza a integración dos criterios de sustentabilidade na 
proposta de ordenación é preciso identificar e caracterizar os seus efectos sobre cada unha das 
variables de sustentabilidade establecidas no documento de referencia. 
 
En primeiro lugar, para a identificación dos efectos se realizará unha comparación dos efectos da 
evolución previsible do medio coa alternativa nº 2 seleccionada e os efectos que se derivarían da 
evolución do ámbito segundo as actuacións recollidas no PXOM, fronte o estado actual.  
 
Unha vez identificados os efectos sobre o medio e todas as súas circunstancias se procederá a súa 
caracterización, que recollerá os seguintes atributos: 
 

ATRIBUTOS DOS EFECTOS VALOR EXTREMO INFERIOR VALOR MEDIO CALOR EXTREMO SUPERIOR 

Probabilidade Pouco probable Probable Moi probable 

Duración Temporal - Permanente 

Frecuencia Irregular Periódico Contínuo 

Reversibilidade Reversible - Irreversible 

Alcance espacial Baixo alcance Medio alcance Elevado alcance 

Magnitude Baixa Magnitude Media magnitude Elevada magnitude 

Risco para a vida humana Non existe risco - Existe risco 

Afección a concellos limítrofes Improbable Pouco Probable Probable 

Vulnerabilidade da zona Zona pouco vulnerable - Zona vulnerable 

Valor da zona Zona sen Valores Zona con poucos valores Espazo Protexido 

Efecto acumulativo Non efectos acumulativos - Posibles efectos acumulativos 

Efecto secundario Non efectos secundarios - Posibles efectos secundarios 

Efecto  sinérxico Non efectos sinérxicos - Posibles efectos sinérxicos 

Natureza Positivo - Negativo 

 
Por último realizarase unha avaliación dos efectos identificados asignandolle unha ponderación dos 
mesmos, que resulta da valoración cuantitativa en función da caracterización realizada de acordo a 
seguinte escala gradada de menor a maior efecto: 
 

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS VALORACIÓN NUMÉRICA 

LIGEROS COMPATIBLES 0,2 

MÍNIMOS MODERADOS 0,4 

MEDIOS SEVEROS 0,6 

NOTABLES CRÍTICOS 0,8 

 
A valoración do grao total de efecto non será resultado da suma aritmética dos efectos senón que se 
fará unha valoración global dos efectos ó largo da vida útil do PXOM, dando máis peso aqueles 
efectos permanentes que os temporais.  
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5.2 Identificación de efectos dos desenrolos urbanísticos 

A continuación faremos unha identificación dos efectos producidos por cada un dos desenrolos 
urbanísticos sobre as diferentes variables, seguindo a mesma metodoloxía descrita no apartado 5.1. 

5.2.1 SURB-D01 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Realización do movemento de terras para o 
desenrolo do urbanizable provocará a aparición de 
zona de noiros no novo ramal de acceso ó Hospital 
da Costa e a modificación do terreo natural.  
Aparición de novas edificacións, sen que supoña un 
efecto paisaxístico negativo, posto que a zona está 
incrustada dentro do solo urbano. 
Desaparición dunha zona de aproveitamento 
agropecuario. 
Aparición dunha zona verde. 

 
Cambios paisaxísticos durante a fase de 
explotación. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

 Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación. 
O desenrolo urbanístico é lindante co conxunto 
urbano singular de Burela de Cabo, que conta cun 
grado de protección patrimonial, poden aparecer 
afeccións durante as obras por vibracións de 
maquinaria, movementos de terras, etc. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución.  

SO
C

IE
DA

DE
 Mellora da calidade asistencial e dos servizos 

ofertados polo Hospital da Costa ó realizar a 
ampliación do mesmo. 

Mellora da calidade de vida do concello. 
Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

Este urbanizable está adscrito á ampliación do 
Hospital da Costa de Burela, polo que se 
desenrolará en consunción coa ampliación 
do mesmo. Durante a execución desta 
ampliación haberá unha cantidade 
importante de demanda de man de obra na 
construción. 
Xerará máis emprego estable coa ampliación 
do persoal sanitario e auxiliar. 
Creará un efecto sinérxico en todas as fases ó 
aumentar a actividade económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
permanente. 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
Mellora da actividade económica 
permanente. 

M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 

Apertura de un novo vial de acceso dende o 
Enlace do Hospital da Costa coa N-642, conta 
con unha mellor pendente e conecta 
directamente coa Rúa Camiño Real, co que 
ten acceso directo a unha das arterias 
principais da cidade. 
Ordénase e ponse en valor unha zona 
agropecuaria marxinal incrustada no medio 
do solo urbano para a obtención de espazos 
dotacionais e libres. 

  
Mellora do tráfico urbano. 
Mellora da calidade urbana. 
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M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie agropecuaria do 
concello pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L 

 
Xerará un aumento da actividade industrial 
municipal e comarcal para dar abastecemento á 
realización da obra. durante a fase de edificación. 
Non xera efectos a longo praza no medio industrial, 
ó tratarse dunha actuación de carácter dotacional. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 

M
O

BI
LI

DA
DE

 

Apertura de un novo vial de acceso dende o 
Enlace do Hospital da Costa coa N-642, conta 
con unha mellor pendente e conecta 
directamente coa Rúa Camiño Real, co que 
ten acceso directo a unha das arterias 
principais da cidade.  
Xera un trazado alternativo de acceso ó actual, 
que conta cunha pendente excesiva, ademais, 
permite que o tráfico que se dirixía exclusivamente 
ó enlace non circule polo fronte do hospital, senón 
por un ramal que contará con apantallamento 
acústico.  

 
Mellora do tráfico urbano. 
 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente o uso da ampliación do Hospital, xerará 
un incremento permanente da demanda 
enerxética. 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 

 Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento da capacidade do Hospital da 
Costa. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

O balance final do cambio de uso do solo é 
positivo, xa que a afección causada ós usos 
que se perden (usos agropecuarios) é moito 
menor que a mellora producida polo uso que 
se gaña (Ampliación do Hospital da Costa). 
Durante a fase de edificación realizaranse 
importantes movementos de terras.  
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 

 Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 
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ED
IF

IC
A

C
I

Ó
N

S 

Os efectos das edificación son sobre outras 
variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver efectos sobre paisaxe medio urbano, 
medio industrial, sociedade e enerxía. 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 O

U 
TE

C
N

O
LO

XI
C

O
S 

Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso dotacional. 
Xera un trazado alternativo de acceso ó actual, 
que conta cunha pendente excesiva, ademais, 
permite que o tráfico que se dirixía exclusivamente 
ó enlace non circule polo fronte do hospital, senón 
por un ramal que contará con apantallamento 
acústico. 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
Mellora da afección sonora ó ámbito do 
Hospital da Costa. 

5.2.2 SURB-D02 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Aparición de novas edificacións, sen que supoña un 
efecto paisaxístico negativo, posto que a zona está 
incrustada dentro do solo urbano. 
Desaparición dunha zona de aproveitamento 
forestal marxinal, nas traseiras dos solares urbanos. 
Aparición dunha zona verde onde se substituirán as 
especias d aproveitamento forestal existentes (pinos 
e eucaliptos) por especies coníferas autóctonas que 
xerarán zonas verdes de alta calidade paisaxística e 
ambiental. 

 
 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

 Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación nin nas proximidades. 
 

Non se detectan efectos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Uso dotacional dedicado á ampliación do Colexio 

e máis da Gardería. Aumenta a capacidade e a 
calidade dos servizos escolares. 

Mellora da calidade de vida do concello. 
Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

Durante a execución desta ampliación 
haberá unha demanda de demanda de man 
de obra na construción. 
Xerará máis emprego estable coa ampliación 
do persoal docente e auxiliar. 
Creará un efecto sinérxico en todas as fases ó 
aumentar a actividade económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
permanente. 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
Mellora da actividade económica 
permanente. 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Ordénase e ponse en valor unha zona forestal 
marxinal incrustada no medio do solo urbano 
para a obtención de espazos dotacionais e 
libres. 
 

  
Mellora da calidade urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie forestal do concello 
pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. 
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M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L 

 
Xerará un aumento da actividade industrial 
municipal e comarcal para dar abastecemento á 
realización da obra. durante a fase de edificación. 
Non xera efectos a longo praza no medio industrial, 
ó tratarse dunha actuación de carácter dotacional. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Non ten influencia no viario urbano xa que 
como se amosa no estudio de mobilidade as 
súas necesidades son cubertas con folgura 
polo viario existente. 
 

 
Non se aprecian efectos. 
 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente o uso dotacional, xerará un incremento 
permanente da demanda enerxética. 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 

C
IC

LO
 H

ÍD
RI

C
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
Ocupará parcialmente a conca do Río 
Perdouro mediante espazos libres e 
aproveitamentos dotacionais. 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
Posible afección durante a fase de 
edificación ó canle do Perdouro. 
Posible afección durante a fase de 
explotación ó canle do Perdouro. 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento da capacidade do Hospital da 
Costa. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

O balance final do cambio de uso do solo é 
positivo, xa que a afección causada ós usos 
que se perden (usos forestais) é moito menor 
que a mellora producida polo uso que se 
gaña. 
Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras.  
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
 
 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
I

Ó
N

S 

Os efectos das edificación son sobre outras 
variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver efectos sobre paisaxe medio urbano, 
medio industrial, sociedade e enerxía. 
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RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
O ámbito non está afectado pola zona inundable 
do Río Perdouro, tal e como se amosa no estudo de 
asolagabilidade. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso dotacional. 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 

5.2.3 SURB-D03 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Desaparición dunha zona de aproveitamento 
forestal marxinal, nas traseiras dos solares urbanos. 
Aparición dunha zona verde onde se substituirán as 
especias d aproveitamento forestal existentes (pinos 
e eucaliptos) por especies coníferas autóctonas que 
xerarán zonas verdes de alta calidade paisaxística e 
ambiental. 

 
 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

 Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación nin nas proximidades. 
 
 

Non se detectan efectos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Uso dotacional dedicado a aparcadoiro do Hospital 

da Costa, inclúe prazas para persoas con 
discapacidade ó carón do Hospital, polo que se 
facilita o acceso destas persoas ó servizo 
hospitalario. 

Mellora da calidade de vida do concello. 
Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución desta ampliación 
haberá unha demanda de demanda de man 
de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico en todas as fases ó 
aumentar a actividade económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Ordénase e ponse en valor unha zona forestal 
marxinal no borde do solo urbano para a 
obtención de espazos dotacionais e libres. 
 

  
Mellora da calidade urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie forestal do concello 
pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L 

 
Xerará un aumento da actividade industrial 
municipal e comarcal para dar abastecemento á 
realización da obra. durante a fase de edificación. 
Non xera efectos a longo praza no medio industrial, 
ó tratarse dunha actuación de carácter dotacional. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 

M
O

BI
LI

DA
DE

 

Xera un novo vial de acceso cara o SURB-I01, 
permitindo o acceso dende ese urbanizable 
cara o enlace do Hospital da Costa. 
 
 

 
Mellora da mobilidade. 
Mellora da accesibilidade. 
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EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente o uso dotacional, xerará un incremento 
permanente da demanda enerxética para o 
alumeado público do aparcadoiro. 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 

C
IC

LO
 H

ÍD
RI

C
O

 

A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
Ocupará parcialmente a conca do Río 
Perdouro mediante espazos libres e 
aproveitamentos dotacionais, realizouse o 
análise desta ocupación no estudo de 
asolagabilidade. 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
Posible afección durante a fase de 
edificación ó canle do Perdouro. 
Posible afección durante a fase de 
explotación ó canle do Perdouro. 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento da capacidade do Hospital da 
Costa. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

O balance final do cambio de uso do solo é 
positivo, xa que a afección causada ós usos 
que se perden (usos forestais) é moito menor 
que a mellora producida polo uso que se 
gaña. 
Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras. Durante a fase de 
edificación existe a posibilidade de 
contaminación do solo por materiais de 
construción ou por filtracións de lubricantes 
e/ou combustibles da maquinaria de obra. 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Trátase dun desenrolo urbanístico sen 

aproveitamento edificatorio, polo que non se 
analiza esta variable. 
 
 
 

 Non se detectan efectos. 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 O

U 
TE

C
N

O
LO

XI
C

O
S 

Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
O ámbito está afectado pola zona inundable do Río 
Perdouro, tal e como se amosa no estudo de 
asolagabilidade, o uso de esta zona é de espazo 
libre, co que se trata dun uso compatible. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso dotacional. 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.4 SURB-I01 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 Desaparición dunha zona de aproveitamento 
forestal, principalmente piñeiros e eucaliptos. 
Substitución por un área industrial en unha zona de 
visibilidade media, en ladeira pero non en alto. 
Realización de grandes movementos de terra 
durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística durante a 
fase de edificación. 
Cambio de calidade paisaxística durante a 
fase de explotación. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos permanentes directos 

sobre está variable, senón que os principais efectos 
son sobre outros como paisaxe, solos, ciclo de 
materiais, etc. 

 Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación nin nas proximidades. 
 

Non se detectan efectos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Os principais efectos de cara a sociedade deste 

urbanizable son relativos á economía do Concello, 
polo que se analizan na variable correspondente. 

Ver efectos económicos. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

Dará a Burela solo industrial, do que carece 
na actualidade ó estar esgotado.  
Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Permite a implantación de empresas e a 
creación de postos de traballo estable. 
Creará un efecto sinérxico en todas as fases ó 
aumentar a actividade económica. 

Posibilidade de implantación de industrias. 
Posibilidade de creación de emprego 
permanente. 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
Mellora da actividade económica 
permanente. 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 

Posible traslado das actividades industriais 
situadas no casco urbano cara o novo 
desenrolo.  

Posibilidade de recuperación de zonas industriais 
dentro da malla urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie forestal do concello 
pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. 

M
ED

IO
 IN

DU
ST

RI
A

L 

Aumento da demanda de materiais durante a 
fase de edificación. 
Posible incremento do número de empresas.  
Posible traslado das actividades industriais 
situadas no casco urbano cara o novo 
desenrolo.  
Creación de zonas industriais ordenadas e 
adaptadas a unha eficaz xestión das 
actividades empresariais. 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
Incremento da actividade empresarial 
Mellora da eficiencia produtiva das 
empresas. 

M
O

BI
LI

DA
D

E 

Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 

Incremento do tráfico urbano. 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás empresas 
que se instalen e as instalacións públicas a realizar 
(alumeado, videovixilancia, etc.). 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 
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A
TM

O
SF

ER
A

 

Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
Aumento de emisión durante a fase de 
explotación pola instalación de empresas e o 
aumento do tráfico. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de explotación. 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados pola 
implantación de empresas. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

O balance final do cambio de uso do solo é 
positivo, xa que a afección causada ós usos 
que se perden (usos forestais) é moito menor 
que a mellora producida polo uso que se 
gaña. 
Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de gran alcance. 
A instalación de empresas implica un risco de 
cara á posibilidade de contaminación dos 
solos. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Risco de contaminación de solos durante a 
fase de explotación. 
Aumento do solo de uso dotacional. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Posibilidade de implantación de industrias que 
xeren riscos tecnolóxicos. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso industrial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
Aumento dos riscos tecnolóxicos durante a 
fase de explotación. 
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5.2.5 SURB-ND-I02 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 Desaparición dunha zona de aproveitamento 
forestal, principalmente piñeiros e eucaliptos. 
Substitución por un área industrial en unha zona de 
visibilidade alta, nunha zona elevada. 
Realización de grandes movementos de terra 
durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística nas zonas 
industriais. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

 Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación nin nas proximidades. 
 

Non se detectan efectos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Os principais efectos de cara a sociedade deste 

urbanizable son relativos á economía do Concello, 
polo que se analizan na variable correspondente. 

Ver efectos económicos. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

Dará a Burela solo industrial, do que carece 
na actualidade ó estar esgotado.  
Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Permite a implantación de empresas e a 
creación de postos de traballo estable. 
Creará un efecto sinérxico en todas as fases ó 
aumentar a actividade económica. 

Posibilidade de implantación de industrias. 
Posibilidade de creación de emprego 
permanente. 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
Mellora da actividade económica 
permanente. 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 

Posible traslado das actividades industriais 
situadas no casco urbano cara o novo 
desenrolo.  

Posibilidade de recuperación de zonas industriais 
dentro da malla urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie forestal do concello 
pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. 

M
ED

IO
 IN

DU
ST

RI
A

L 

Aumento da demanda de materiais durante a 
fase de edificación. 
Posible incremento do número de empresas.  
Posible traslado das actividades industriais 
situadas no casco urbano cara o novo 
desenrolo.  
Creación de zonas industriais ordenadas e 
adaptadas a unha eficaz xestión das 
actividades empresariais. 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
Incremento da actividade empresarial 
Mellora da eficiencia produtiva das 
empresas. 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Deberá resolverse a realización dun enlace directo 
coa A-8 durante a fase de redacción do Plan 
Sectorial. 

Incremento do tráfico urbano. 
 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás empresas 
que se instalen e as instalacións públicas a realizar 
(alumeado, videovixilancia, etc.). 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 
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A
TM

O
SF

ER
A

 

Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
Aumento de emisión durante a fase de 
explotación pola instalación de empresas e o 
aumento do tráfico. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de explotación. 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados pola 
implantación de empresas. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

O balance final do cambio de uso do solo é 
positivo, xa que a afección causada ós usos 
que se perden (usos forestais) é moito menor 
que a mellora producida polo uso que se 
gaña. 
Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de gran alcance. 
A instalación de empresas implica un risco de 
cara á posibilidade de contaminación dos 
solos. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 

 Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Risco de contaminación de solos durante a 
fase de explotación. 
Aumento do solo de uso dotacional. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Posibilidade de implantación de industrias que 
xeren riscos tecnolóxicos. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso industrial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
Aumento dos riscos tecnolóxicos durante a 
fase de explotación. 
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5.2.6 SURB-ND-R01 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 Desaparición dunha zona de aproveitamento 
agropecuario. 
Substitución por un área residencial en unha zona 
de visibilidade media, nunha zona de ladeira. 
Realización de grandes movementos de terra 
durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Actúa sobre o corredor ecolóxico do Río Pomedas, 

polo que se realiza a integración do Corredor 
ecolóxico do Río Pomedas no Tramo urbano, 
poñendo en valor e protexendo o mesmo de 
posibles afeccións urbanísticas. 
 

Creación de zonas ambientais de calidade. 
Afeccións ó canle do Pomedas durante a 
fase de realización. 

PA
TR

IM
O

N
I

O
 

O ámbito limita con dous núcleos singulares, Vilar e 
Vila do Medio, que contan cun grado de 
protección patrimonial, poden aparecer afeccións 
durante as obras por vibracións de maquinaria, 
movementos de terras, etc. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución. 

SO
C

IE
DA

DE
 O desenrolo de este urbanizable leva aparellado a 

necesidade de definir un espazo libre de alta 
calidade no Corredor ecolóxico do Río Pomedas, 
posibilitando o seu desfrute. 
Igualmente, leva implícita a cesión de parte da 
superficie para usos dotacionais en unha zona de 
Burela que carece deste tipo de usos. 

Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Aparición de dotacionais e espazos libres de 
calidade en zonas que carecen deles. 

Mellora da calidade urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie agropecuaria do 
concello pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 
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A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de gran alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
Prodúcese un cambio de uso do solo de 
agropecuario a urbano, con diferentes ordenacións 
(viarios, residencial, dotacional e espazos libres). 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Perda de solo fértil. 
Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.7 SURB-R02 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Desaparición dunha zona de aproveitamento 
agropecuario e forestal marxinal, incrustado no 
medio do solo urbano. 
Substitución por un área residencial, reservando a 
zona máis elevada para a realización dunha gran 
zona verde de elevada calidade ambiental e 
paisaxística. 
Realización de movementos de terra de alcance 
medio durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Aparece unha zona verde de elevada calidade 

ambiental na zona máis visible do ámbito. 
Creación de zonas ambientais de calidade. 
 

PA
TR

IM
O

N
I

O
 

O ámbito limita con un núcleo singular, Vila do 
Medio, que conta cun grado de protección 
patrimonial, poden aparecer afeccións durante as 
obras por vibracións de maquinaria, movementos 
de terras, etc. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución. 

SO
C

IE
DA

DE
 Aparición dunha gran zona verde e dotacionais 

nunha zona da cidade con carencias neste sentido. 
Mellora da comunicación entre ámbitos polo viario 
xerado. 

Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Aparición de dotacionais e espazos libres de 
calidade en zonas que carecen deles. 

Mellora da calidade urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie agropecuaria e 
forestal do concello pola realización do 
urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 
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A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de  medio alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
Prodúcese un cambio de uso do solo de 
agropecuario a urbano, con diferentes ordenacións 
(viarios, residencial, dotacional e espazos libres). 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.8 SURB-R03 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Desaparición dunha zona de aproveitamento 
agropecuario e forestal marxinal, no límite do solo 
urbano. 
Substitución por un área residencial, reservando a 
zona do Río Pasadiñas para a realización dunha 
gran zona verde de elevada calidade ambiental e 
paisaxística. 
Realización de movementos de terra de alcance 
medio durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Aparece unha zona verde de elevada calidade 

ambiental na zona máis visible do ámbito. 
Ponse en valor a zona do Río Pasadiñas previa á súa 
canalización no seu paso polo solo urbano de 
Burela. 

Creación de zonas ambientais de calidade. 
Posibles efectos ó canle do Pasadiñas durante a 
fase de edificación.  

PA
TR

IM
O

N
I

O
 

O ámbito limita con un núcleo singular, Burela de 
Cabo/Pascual Veiga, que conta cun grado de 
protección patrimonial, poden aparecer afeccións 
durante as obras por vibracións de maquinaria, 
movementos de terras, etc. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución. 

SO
C

IE
DA

DE
 Aparición dunha gran zona verde e dotacionais 

nunha zona da cidade con carencias neste sentido. 
Mellora da comunicación entre ámbitos polo viario 
xerado. 
 

Mellora da cohesión social. 
Mellora da calidade de vida do concello. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Aparición de dotacionais e espazos libres de 
calidade en zonas que carecen deles. 

Mellora da calidade urbana. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie agropecuaria e 
forestal do concello pola realización do 
urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 

Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
Aparición de trazados alternativos ós existentes para 
as rutas  ó Hospital da Costa. 
Eliminación de rúas con fondo de saco. 
 
 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 
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EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
 

C
IC

LO
 H

ÍD
RI

C
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
Posibles afección ó canle do Pasadiñas 
durante a fase de execución polos 
movementos de terras efectuados. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
Posibles efectos ó canle do Pasadiñas durante a 
fase de edificación. 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de  medio alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
Prodúcese un cambio de uso do solo de 
agropecuario e forestal a urbano, con diferentes 
ordenacións (viarios, residencial, dotacional e 
espazos libres). 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Perda de solo fértil. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.9 SURB-ND-R04 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 Desaparición dunha zona de aproveitamento 
agropecuario, no medio do solo urbano. 
Substitución por un área residencial con reserva de 
zonas verdes e espazos dotacionais. 
Realización de movementos de terra de alcance 
medio durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 Non existen afeccións ó patrimonio dentro da área 
de actuación nin nas proximidades. 
 

Non se detectan efectos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Aparición de zonas verdes e dotacionais nunha 

zona da cidade con carencias neste sentido. 
Mellora da comunicación entre ámbitos polo viario 
xerado. 
 

Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 

UR
BA

N
O

 Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Aparición de dotacionais e espazos libres de 
calidade en zonas que carecen deles. 

Mellora da calidade urbana 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Redución da superficie agropecuaria do 
concello pola realización do urbanizable. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
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C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de  medio alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
Prodúcese un cambio de uso do solo de 
agropecuario a urbano, con diferentes ordenacións 
(viarios, residencial, dotacional e espazos libres). 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Perda de solo fértil. 
Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.10 P02, P07, P09, P11, P12, P14, P15, P16, P17, P19, P25. 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Estes polígonos de actuación completan a malla 
urbana e son ordenacións de ámbitos marxinais non 
aproveitados dentro do solo urbano. 
Crean espazos urbanos de calidade e evitan a 
formación de barreiras e realizan o cosido da 
trama urbana. 
Pechan e ocultan medianeiras e traseiras de 
escasa calidade. 
Realización de movementos de terra de alcance 
medio durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 

Os polígonos son lindantes con varias zonas de 
protección patrimonial, polo que se poden producir 
afección durante a fase de edificación por 
vibracións de maquinaria, movementos de terras, 
etc. 
Varios de estes polígonos de actuación están 
incluídos parcialmente dentro das citadas áreas de 
protección. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución. 
Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de explotación. 

SO
C

IE
DA

DE
 Aparición de zonas verdes e dotacionais. 

Mellora da comunicación entre ámbitos polo viario 
xerado. 
 

Mellora da cohesión social. 
Mellora da calidade urbana. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Crearán un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 

Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Producirase a desaparición de medianeiras, e 
a compactación de aliñacións, aparecendo 
novos espazos libres e dotacionais. 

Mellora da calidade urbana. 
Mellora do tráfico urbano. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Estes desenrolos realízanse dentro do solo 
urbano, polo que non teñen influencia no 
medio rural. 

Non se detectan efectos. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 
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EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de  medio alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 
Prodúcese un cambio de uso do solo de 
agropecuario a urbano, con diferentes ordenacións 
(viarios, residencial, dotacional e espazos libres). 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Cambios permanentes no uso do solos. 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
 
 
 
 
 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
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5.2.11 P03, P04, P20, P21, P22, P23, P24. 

VARIABLE EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

PA
IS

A
XE

 

Estes polígonos de actuación pechan a malla 
urbana respecto á fachada costeira, actuando en 
zonas de interese paisaxístico, ou zonas de mellora 
ambiental e paisaxística definidas no POL. Crean 
espazos urbanos de calidade e evitan a formación 
de barreiras e realizan o pechado da trama 
urbana, realizando os crecementos en sentido 
contrario á costa, e establecendo os espazos 
libres como barreira entre as edificacións e a 
costa. 
Pechan e ocultan medianeiras e traseiras de 
escasa calidade. Mellorando o aspecto da 
fachada marítima do Concello 
Realización de movementos de terra de alcance 
baixo durante as obras. 

Cambio de Calidade paisaxística. 
Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade ambiental 
cos espazos libres. 
Mellora da fachada marítima do concello. 
Posta en valor da zona Costeira coa 
aparición de zonas verdes. 

N
A

TU
RE

ZA
 Non se detectan efectos directos sobre está 

variable, senón que os principais efectos son sobre 
outros como paisaxe, solos, ciclo de materiais, etc. 

Non se detectan efectos. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 

Os polígonos son lindantes con varias zonas de 
protección patrimonial, polo que se poden producir 
afección durante a fase de edificación por 
vibracións de maquinaria, movementos de terras, 
etc. 
Varios de estes polígonos de actuación están 
incluídos parcialmente dentro das citadas áreas de 
protección. 

Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de execución. 
Posibles afeccións ó entorno protexido durante a 
fase de explotación. 

SO
C

IE
DA

DE
 Aparición de zonas verdes e dotacionais. 

Mellora da comunicación entre ámbitos polo viario 
xerado. 
Posta en valor do espazo costeiro e mellora da 
accesibilidade peonil ó mesmo a través das zonas 
verdes xeradas. 
 

Mellora da cohesión social. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Durante a execución dos mesmos haberá 
unha cantidade importante de demanda de 
man de obra na construción. 
Crearán un efecto sinérxico na fase de 
execución ó aumentar a actividade 
económica. 

 
Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 
Mellora da actividade económica durante 
fase de execución. 
 

M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 Aparición de novos trazados que de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, melloran a 
mobilidade e accesibilidade local. 
Producirase a desaparición de medianeiras, e 
a compactación de aliñacións, aparecendo 
novos espazos libres e dotacionais. 
Desaparecen rúas en fondo de saco. 
 

Mellora da calidade urbana. 
Mellora do tráfico urbano. 
Mellora da Fachada Marítima do Concello. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L Estes desenrolos realízanse nos límites do solo 
urbano, polo que non teñen influencia no 
medio rural. 

Non se detectan efectos. 
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M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L Aumento da demanda de materiais durante a 

fase de edificación, co aumento de 
actividade industrial correspondente. 
 

  
Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 
 

M
O

BI
LI

DA
DE

 

Xera novas necesidades de desprazamento que, de 
acordo o estudo de mobilidade realizado, poden 
ser absorbidas polo viario existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona 
segundo o estudo de mobilidade realizado. 
Aparecen trazados alternativos para o cruce 
da vía de FEVE, a través do novo ral de 
acceso ó Porto, mellorando a mobilidade 
urbana. 
 

Incremento do tráfico urbano. 
Mellora da accesibilidade. 
Mellora da mobilidade. 
 

EN
ER

XÍ
A

 Durante as obras producirase un aumento de 
demanda enerxética no ámbito. 
Igualmente xerará un incremento permanente da 
demanda enerxética para abastecer ás vivendas e 
dotacionais que se xeran. 
 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 
Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

A
TM

O
SF

ER
A

 Durante a fase de edificación prodúcese un 
aumento de emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de obra. 
Pode producirse proxección de materiais en 
suspensión durante o movemento de terras. 
 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de suspensión 
durante a fase de edificación. 
 

C
IC

LO
 

HÍ
DR

IC
O

 A aparición de superficies impermeables dos 
novos viais e das edificacións poden cambiar 
o discorrer das augas de escorrentía, creando 
concentracións ou redireccións destes fluxos. 
 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 
 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 Durante a fase de edificación xeraranse 

necesidades tanto de xestión da 
compensación de terras do urbanizable, así 
como da xestión dos residuos xerados polas 
obras. 
Posteriormente haberá que xestionar os 
incrementos de residuos creados polo 
aumento de poboación. 

Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de edificación. 
Incrementos de residuos sólidos durante a 
fase de explotación. 

SO
LO

 

Durante a fase de edificación realizaranse 
movementos de terras de  medio alcance. 
Durante a fase de edificación existe a 
posibilidade de contaminación do solo por 
materiais de construción ou por filtracións de 
lubricantes e/ou combustibles da maquinaria 
de obra. 

Risco de contaminación de solos durante a 
fase de edificación. 
Aumento do solo de uso dotacional e de 
espazos libres. 
Cambios permanentes no uso do solos. 
 

ED
IF

IC
A

C
IÓ

N
S Os efectos das edificación son sobre outras 

variables xa analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, sociedade e enerxía, 
polo que non se redunda neses efectos. 

 Ver os efectos das outras variables citadas. 
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RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 

O
U 

TE
C

N
O

LO
XI

C
O

S Posibilidade de riscos asociados cos traballos 
de edificación durante a fase de execución. 
Aumento das emisións de ruídos asociados ás 
obras, e posteriormente ó uso residencial. 
 

 Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de obra. 
Aumento das emisións de ruídos durante a 
fase de explotación. 
Riscos relacionados coas obras. 
 

5.3 Identificación e descrición de efectos sobre o medio 

Realizaremos unha identificación e descrición de efectos para cada variable de xeito individualizado e 

analizando en conxunto os efectos producidos pola aplicación do PXOM, ademais, caracterizaremos 

os efectos identificados no análise dos desenrolos urbanísticos. 

5.3.1 Paisaxe 

VARIABLE PAISAXE   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Actuacións sobre a  Fachada 
Marítima 

Ocultación de traseiras e 
medianeiras, aparición de zonas 
verdes, ocupación de espazos 
baleiros de escasa calidade. 

Mellora paisaxística da Fachada 
Litoral do Concello, 

Edificación dos urbanizables e das 
unidades de actuación. (Resume 
de afeccións do apartado 5.2.) 

Posible degradación paisaxística 
durante a fase de edificación, 
corrixible mediante medidas 
ambientais. 

 
Cambios paisaxísticos durante a fase 
de edificación. 
 

Explotación dos urbanizables e das 
unidades de actuación. (Resume 
de afeccións do apartado 5.2.) 

Mellora paisaxística durante a fase 
de explotación, dado o peche da 
malla urbana, o desenrolo de 
zonas urbanas desaproveitadas e 
a aparición de espazos libres e 
zonas dotacionais de calidade. 

 
Cambios paisaxísticos durante a fase 
de explotación. 
 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Actuacións 
sobre a  
Fachada 
Marítima 

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Elevado 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Realización 
dos 
urbanizables 
e das 
unidades 
de 
actuación. 

Moi 
probable Permanente Contínuo Reversible Baixo 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 
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Cambios 
paisaxísticos 
durante a 
fase de 
edificación. 
 

Moi 
probable Temporal Discontínuo Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 
Cambios 
paisaxísticos 
durante a 
fase de 
explotación. 
 

Moi 
probable Permanente Contínuo Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Mellora 
paisaxística 
da 
Fachada 
Litoral do 
Concello, 

Improbable Zona 
Vulnerable 

Espazo 
Protexido 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

 
Cambios 
paisaxísticos 
durante a 
fase de 
edificación. 
 

Improbable Zona pouco 
vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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Cambios 
paisaxísticos 
durante a 
fase de 
explotación. 
 

Improbable Zona pouco 
vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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5.3.2 Natureza 

VARIABLE NATUREZA   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización das zonas verdes e 
espazos libres da fachada 
marítima. 

Xerará zonas de desfrute e 
transición ordenada entre o solo 
urbano e as zonas protexidas da 
costa. 

 Posta en valor das zonas 
costeiras. 

Realización das zonas verdes do 
SURB-D02 e SURB-D03 sobre a 
cunca do Río Perdouro. 

Posibilidade de substituír as 
especies arbóreas existentes por 
outras autóctonas, creando un 
espazo ambiental de calidade. 
Realización do canalización do Río 
Perdouro para a xeración de 
áreas de aparcamento apra o 
Hospital. 

 Creación de zonas ambientais 
de calidade. 

 Afeccións durante a fase de 
realización. 

Realización do SURB-ND-R01sobre 
a cunca do Pomedas. 

Integración do Corredor ecolóxico 
do Río Pomedas no Tramo urbano,  

 Creación de zonas ambientais 
de calidade. 

 Afeccións durante a fase de 
realización. 
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efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Posta en 
valor das 
zonas 
costeiras. 
 

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Creación 
de zonas 
ambientais 
de 
calidade. 
 

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Afeccións 
durante a 
fase de 
realización. 

Probable Temporal Irregular Reversible Medio 
Alcance 

Media 
Magnitude 

Non existe 
risco 

 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Posta en 
valor das 
zonas 
costeiras. 
 

Improbable Zona 
Vulnerable 

Espazo 
Protexido 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Creación 
de zonas 
ambientais 
de 
calidade. 
 

Improbable Zona pouco 
vulnerable 

Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Afeccións 
durante a 
fase de 
realización. 

Improbable Zona pouco 
vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.3 Patrimonio 

 

VARIABLE PATRIMONIO   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización do catálogo e 
definición das medidas de 
protección nas normas 
urbanísticas e na ordenación. 

Adecuación do entorno ó ben 
protexido a través da 
homoxenización das tipoloxías 
edificatorias das zonas lindeiras. 

Conservación e posta en valor dos 
bens Patrimoniais protexidos.  

Realización dos urbanizables SURB-
D01, SURB-ND-R01, SURB-R02, SURB-
R03, P03, P04, P20, P21, P22, P23, e 
P24. 

Os ámbitos son lindantes con áreas 
patrimoniais protexidas, polo que 
poden existir posibles afeccións ó 
entorno protexido durante a fase de 
execución. 

Afeccións a elementos ou entornos 
protexidos durante a fase de 
execución. 

 
 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Conservación 
e posta en 
valor dos 
bens 
Patrimoniais 
protexidos.  

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Afeccións a 
elementos ou 
entornos 
protexidos 
durante a fase 
de execución. 

Pouco 
Proboable Temporal Discontínuo Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

Risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Conservación 
e posta en 
valor dos 
bens 
Patrimoniais 
protexidos.  

Improbable Zona 
Vulnerable 

Espazo 
Protexido 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Afeccións a 
elementos ou 
entornos 
protexidos 
durante a fase 
de execución. 

Improbable Zona 
Vulnerable 

Espazo 
Protexido 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.4 Sociedade 

 

VARIABLE SOCIEDADE   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Adaptación dos trazados dos 
novos viais á normativa de 
accesibilidade e mobilidade. 

Mellora da accesibilidade para 
aquelas persoas con capacidade 
de mobilidade reducida. 
Contribuirán a creación de 
itinerarios alternativos a outros non 
adaptados.  

 Mellora de accesibilidade para 
persoas con mobilidade 
reducida. 

 Mellora da cohesión social. 

Creación de aparcadoiros para 
persoas con discapacidade nas 
zonas de actuación e 
urbanizables. 

Incremento de prazas de 
aparcamento adaptadas. 

 Mellora da integración de 
persoas con discapacidade. 

 Mellora da cohesión social. 

Incremento das reservas de 
dotacionais, mediante a 
ordenación detallada. 

Incremento das dotacións 
existentes na cidade e reparto das 
mesmas de xeito máis homoxéneo 
pola cidade. 

 Mellora da calidade de vida do 
concello. 

 Mellora da cohesión social. 

Reservas de vivendas de 
protección autonómica. 

Realización de promocións de 
vivendas de protección oficial. 
 

 Mellora da integración dos 
segmentos de poboación con 
menos recursos económicos e 
máis desfavorecidos. 

 Mellora da cohesión social. 

Realización dos urbanizables e as 
áreas de actuación (Resume dos 
efectos detectados no apartado 
5.2). 

Ampliación das zonas verdes e 
espazos dotacionais en zonas que 
carecían deles ou eran 
deficitarias. 
Mellora das comunicacións 
internas da cidade. 
Ampliación do Hospital da Costa, 
e dos colexios e da gardería. 

 Mellora da calidade de vida do 
concello. 

 Mellora da cohesión social. 
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efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Mellora de 
accesibilidade 
para persoas 
con mobilidade 
reducida. 

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
cohesión social. Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
calidade de 
vida do 
concello. 
 

Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 
Alcance 

Media 
Magnitude 

Non existe 
risco 

Mellora da 
integración dos 
segmentos de 
poboación con 
menos recursos 
económicos e 
máis 
desfavorecidos. 
 

Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 
Alcance 

Media 
Magnitude 

Non existe 
risco 

Mellora da 
integración de 
persoas con 
discapacidade. 

Moi 
probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 
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efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Mellora de 
accesibilidade 
para persoas 
con mobilidade 
reducida. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
cohesión social. Improbable Zona pouco 

Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
calidade de 
vida do 
concello. 
 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
integración dos 
segmentos de 
poboación con 
menos recursos 
económicos e 
máis 
desfavorecidos. 
 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
integración de 
persoas con 
discapacidade. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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5.3.5 Economía 

 

VARIABLE ECONOMÍA   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Creación das reservas de solo 
industrial SURB-I01 e SURB-ND-I02. 

Dará a Burela solo industrial, do 
que carece na actualidade ó 
estar esgotado.  
Durante a execución dos mesmos 
haberá unha cantidade 
importante de demanda de man 
de obra na construción. 
Permite a implantación de 
empresas e a creación de postos 
de traballo estable. 
Creará un efecto sinérxico en 
todas as fases o aumentar a 
actividade económica. 

 Posibilidade de implantación de 
industrias. 

 Posibilidade de creación de 
emprego permanente. 

 Posibilidade de creación de 
emprego durante as fases de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica durante fase de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica permanente. 

Creación da reserva de solo do 
Hospital da Costa e do SURB-D01. 

Permitirá a ampliación do Hospital 
e que non sexa necesario o 
traslado do mesmo. 
Durante a execución da 
ampliación haberá unha 
cantidade importante de 
demanda de man de obra na 
construción. 
Xerará máis emprego estable coa 
ampliación do persoal sanitario e 
auxiliar. 
Creará un efecto sinérxico en 
todas as fases o aumentar a 
actividade económica. 

 Posibilidade de creación de 
emprego permanente. 

 Posibilidade de creación de 
emprego durante as fases de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica durante fase de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica permanente. 

Realización do resto dos 
urbanizables e dos polígonos de 
actuación. (Resume dos efectos 
detectados no apartado 5.2.) 

Durante a execución dos mesmos 
haberá unha cantidade 
importante de demanda de man 
de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico en 
todas as fases o aumentar a 
actividade económica. 

 Posibilidade de creación de 
emprego durante as fases de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica durante fase de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica permanente. 

Realización dos edificios 
resultantes da ordenación do solo 
urbano consolidado. 

Durante a execución dos mesmos 
haberá unha cantidade 
importante de demanda de man 
de obra na construción. 
Creará un efecto sinérxico en 
todas as fases ó aumentar a 
actividade económica grazas ó 
aumento de poboación. 

 Posibilidade de creación de 
emprego durante as fases de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica durante fase de 
execución. 

 Mellora da actividade 
económica permanente. 
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efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Posibilidade de 
implantación 
de industrias. 
 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Reversible Medio 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Posibilidade de 
creación de 
emprego 
permanente. 
 

Moi 

Probable 
Permanente Contínuo Reversible Medio 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Posibilidade de 
creación de 
emprego 
durante as 
fases de 
execución. 

Moi 

Probable 
Transitorio Irregular Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
actividade 
económica 
durante fase 
de execución. 

Moi 

Probable 
Transitorio Irregular Reversible Medio 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
actividade 
económica 
permanente. 

Moi 

Probable 
Permanente Contínuo Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  242 

t  a
planes y proyectos
e

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Posibilidade de 
implantación 
de industrias. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Posibilidade de 
creación de 
emprego 
permanente. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Posibilidade de 
creación de 
emprego 
durante as 
fases de 
execución. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
actividade 
económica 
durante fase 
de execución. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
actividade 
económica 
permanente. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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5.3.6 Medio urbano 

VARIABLE MEDIO URBANO   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Apertura de viais, tanto nos 
urbanizables delimitados, como 
nos polígonos de actuación. 

Mellora da rede viaria urbana, con 
novos itinerarios e traxectos 
alternativos. 

 Mellora do tráfico urbano. 

A ordenación completa a trama 
urbanística evitando a formación 
de barreiras, compactando e 
integrando os espazos e baleiros 
existentes. 
 

Producirase a desaparición de 
medianeiras, a compactación de 
aliñacións, aparecendo novos 
espazos libres e dotacionais. 

 Mellora da calidade urbana. 

Realización dos urbanizables e das 
unidades de actuación. (Resumo 
dos efectos identificados no 
apartado 5.2.) 

Apertura de novos viais, mellora 
da fachada litoral, mellora dos 
ámbitos urbanos, mellora da malla 
urbana. 
 

 Mellora do tráfico urbano. 
 Mellora da calidade urbana. 
 Mellora da Fachada Marítima do 

Concello.(xa vista na variable de 
paisaxe) 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Mellora do 
tráfico urbano. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Elevado 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
calidade 
urbana. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Elevado 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Mellora do 
tráfico urbano. Improbable Zona pouco 

Vulnerable 
Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
calidade 
urbana. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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5.3.7 Medio rural 

 

VARIABLE MEDIO RURAL   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Redución da superficie forestal do 
Concello para o establecemento 
das áreas industriais. 

Reducirase a capacidade de 
produción forestal do concello. 

 Mingua da capacidade de 
produción forestal. 

Redución da superficie 
agropecuaria do concello pola 
realización das unidades de 
actuación. 

Reducirase a capacidade de 
produción agropecuaria do 
concello. 

 Mingua da capacidade de 
produción agropecuaria. 

Realización dos urbanizables e das 
unidades de actuación (resume 
dos efectos detectados no 
apartado 5.2.) 

Reducirase a capacidade de 
produción agropecuaria e forestal 
do concello. 

 Mingua da capacidade de 
produción forestal. 

 Mingua da capacidade de 
produción agropecuaria. 

 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Mingua da 
capacidade 
de produción 
forestal. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

 Magnitude 
Non existe 

risco 

Mingua da 
capacidade 
de produción 
agropecuaria. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 
 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Mingua da 
capacidade 
de produción 
forestal. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Mingua da 
capacidade 
de produción 
agropecuaria. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.8 Medio industrial 

 

VARIABLE MEDIO INDUSTRIAL   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización dos SURB-I01 e SURB-
ND-I02. 

Posible incremento do número de 
empresas.  
Posible traslado das actividades 
industriais situadas no casco 
urbano cara os novos desenrolos.  

 Incremento da actividade 
empresarial durante a fase de 
explotación. 

 Incremento da actividade 
empresarial durante a fase de 
edificación. 

 Mellora da eficiencia produtiva 
das empresas. 

Establecemento de normas de 
edificación nos títulos III e IV das 
normas urbanísiticas. 

Creación de zonas industriais 
ordenadas e adaptadas a unha 
eficaz xestión das actividades 
empresariais. 

 Mellora da eficiencia produtiva 
das empresas. 

Realización do resto dos 
urbanizables e áreas de 
actuación. (resumo dos efectos 
identificados no apartado 5.2.) 

Aumento da demanda de 
materiais durante a fase de 
edificación, co aumento de 
actividade industrial 
correspondente. 
 

 Incremento da actividade 
empresarial durante a fase de 
edificación. 

 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Incremento da 
actividade 
empresarial 
durante a fase 
de 
explotación. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
eficiencia 
produtiva das 
empresas. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Incremento da 
actividade 
empresarial 
durante a fase 
de edificación. 

Moi 
Probable Temporal Discontínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Incremento da 
actividade 
empresarial 
durante a fase 
de explotación. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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Mellora da 
eficiencia 
produtiva das 
empresas. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Incremento da 
actividade 
empresarial 
durante a fase 
de edificación. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

 

5.3.9 Mobilidade 

De acordo ó estudo de mobilidade e accesibilidade realizado, e que se atopa como Anexo á 
memoria, o PXOM produce os seguintes efectos sobre a mobilidade: 

VARIABLE MOBILIDADE   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Adaptación dos trazados dos 
novos viais á normativa de 
accesibilidade e mobilidade. 

Coa adaptación dos novos viais 
facilitarase o tránsito peonil en 
xeral en toda a cidade. 

 Mellora da accesibilidade. 
 Mellora da mobilidade. 

Aparición de novos viais que 
conforman novos itinerarios ou 
dan traxectos alternativos ós 
existentes. 

Coa aparición de viais alternativos 
desconxestionaranse algún viais 
que actualmente presentan unha 
elevada carga de tráfico. 
Os novos itinerarios permitirán 
reordenar o tráfico interior dun 
xeito máis eficiente. 

 Mellora da mobilidade. 

Aparición de novas áreas de 
aparcamento. 

A medida que se desenrolen os 
novos viais das áreas de 
actuación aparecerán novas 
zonas de aparcamento, 
mellorando a situación das áreas 
próximas que teñan algún 
problema de aparcamento, 
incluíndo novas prazas para 
persoas con discapacidade. 

 Mellora da situación de 
aparcamento. 

Realización dos urbanizables e 
áreas de actuación (resumo do 
recollido no apartado 5.2.) 

Xera novas necesidades de 
desprazamento que, de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, 
poden ser absorbidas polo viario 
existente ou creado. 
Mellora da mobilidade e 
accesibilidade da zona segundo o 
estudo de mobilidade realizado. 
 

 Incremento do tráfico urbano. 
 Mellora da accesibilidade. 
 Mellora da mobilidade. 

Realización dos edificios 
resultantes da ordenación do solo 
urbano consolidado. 

Xera novas necesidades de 
desprazamento que, de acordo o 
estudo de mobilidade realizado, 
poden ser absorbidas polo viario 
existente ou creado. 
 

 Incremento do tráfico urbano. 
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efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Mellora da 
accesibilidade. 
 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Elevado 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
mobilidade. 
 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Elevado 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Mellora da 
situación de 
aparcamento. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Incremento do 
tráfico urbano. 
 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Mellora da 
accesibilidade. 
 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Posibles 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
mobilidade. 
 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Mellora da 
situación de 
aparcamento. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Incremento do 
tráfico urbano. 
 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.10 Enerxía 

 

VARIABLE ENERXÍA   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización das fases de 
edificación dos diferentes 
desenrolos urbanísticos e dos 
edificios resultantes da ordenación 
do solo urbano consolidado. 

Durante as fases de edificación 
prodúcese un elevado aumento 
do consumo de enerxía polas 
obras. 

 Incremento do consumo 
enerxético durante a fase de 
edificación. 

Realización dos urbanizables e dos 
polígonos de actuación e dos 
edificios resultantes da ordenación 
do solo urbano consolidado. 

A medida que se vaian realizando 
as distintas actuacións 
urbanísticas, aumentará o 
consumo total enerxético do 
concello. 

 Incremento do consumo 
enerxético durante a fase de 
explotación 

 
 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de edificación. 

Moi 
Probable Temporal Irregular Reversible Medio 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de explotación 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Reversible Medio 

Alcance 
Elevada 

Magnitude 
Non existe 

risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de edificación. 

Pouco 
probable 

Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de explotación 

Pouco 
probable 

Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.11 Atmosfera 

 

VARIABLE ATMOSFERA   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización das fases de 
edificación dos diferentes 
desenrolos urbanísticos. 

Durante as fases de edificación 
prodúcese un aumento de 
emisións de gases polo 
funcionamento da maquinaria de 
obra. 
Pode producirse proxección de 
materiais en suspensión durante o 
movemento de terras. 

 Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
edificación. 

Establecemento de Industrias que 
podan xerar emisión gasosas 
contaminantes. 

Poden Instalarse industrias que 
xeren gases contaminantes en 
calquera das novas áreas 
industriais. 

 Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
explotación. 

 
 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Probabilidade 
de emisión de 
contaminantes 
ou materiais de 
suspensión 
durante a fase 
de edificación. 

Probable Temporal Irregular Reversible Medio 
Alcance 

Medio 
Magnitude Existe risco 

Probabilidade 
de emisión de 
contaminantes 
ou materiais de 
suspensión 
durante a fase 
de explotación. 

Probable Permanente Irregular Irreversible Elevado 
Alcance 

Medio 
Magnitude Existe risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de edificación. 

Probable  
Zona 

protexida 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Posibles 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Incremento do 
consumo 
enerxético 
durante a fase 
de explotación 

Probable Zona 
Vulnerable 

Zona 
protexida 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Posibles 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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5.3.12 Ciclo Hídrico 

VARIABLE CICLO HÍDRICO   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización dos urbanizables SUR-
ND-R01, SURB-D02, SURB-D03, SURB-
I01.  

Todas estas unidades de 
actuación atópanse sobre as 
cuncas ou son lindantes con elas, 
dos ríos Pomedas e Perdouro, polo 
que poden afectar o ciclo destes 
ríos. 
A aparición de superficies 
impermeables nos desenrolos 
urbanísticos poden cambiar o 
discorrer das augas de escorrentía, 
creando concentracións ou 
redirecións destes fluxos. 

 Posibles afeccións a cuncas 
fluviais durante a fase de 
edificación. 

 Posibles afección a cuncas 
fluviais durante a fase de 
explotación. 

 Posible alteración do ciclo das 
augas subterráneas e das 
escorrentías. 

Realización do resto das unidades 
de actuación e urbanizables. 

A aparición de superficies 
impermeables nos desenrolos 
urbanísticos poden cambiar o 
discorrer das augas de escorrentía, 
creando concentracións ou 
redirecións destes fluxos. 

 Posible alteración do ciclo das 
augas subterráneas e das 
escorrentías. 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Posibles 
afeccións a 
cuncas fluviais 
durante a fase 
de edificación. 

Probable Temporal Irregular Reversible Baixo 
Alcance 

Baixa 
Magnitude Existe risco 

Posibles 
afeccións a 
cuncas fluviais 
durante a fase 
de explotación 

Probable Permanente Contínuo Reversible Medio 
Alcance 

Medio 
Magnitude Existe risco 

Posible 
alteración do 
ciclo das augas 
subterráneas e 
das 
escorrentías. 

Probable Permanente Contínuo Reversible Medio 
Alcance 

Medio 
Magnitude 

Non Existe 
risco 

 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade 
da zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Posibles 
afeccións a 
cuncas fluviais 
durante a fase 
de edificación. 

Improbable Zona 
Vulnerable 

Zona 
protexida 

Non  efectos 
acumulativos 

Posibles 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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Posibles 
afeccións a 
cuncas fluviais 
durante a fase 
de explotación 

Improbable Zona 
Vulnerable 

Zona 
protexida 

Posibles  
efectos 

acumulativos 

Posibles 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Posible 
alteración do 
ciclo das augas 
subterráneas e 
das 
escorrentías. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona sen 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Posibles 
efectos 

secundarios 

Non  
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

5.3.13 Ciclo de materiais 

VARIABLE CICLO DE MATERIAIS   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización das unidades de 
actuación e dos urbanizables e 
das edificacións procedentes da 
ordenación do solo urbano 
consolidado. 

Durante a fase de edificación 
xeraranse necesidades tanto de 
xestión da compensación de 
terras da unidade de actuación 
como da xestión dos residuos 
xerados polas obras. 
Posteriormente haberá que 
xestionar os incrementos de 
residuos creados polo aumento de 
poboación e actividades 
resultantes dos desenrolos 
urbanísticos. 

 Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de edificación. 

 Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de explotación. 

 
 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Incrementos 
de residuos 
sólidos durante 
a fase de 
edificación. 

Moi 
Probable Temporal Irregular Reversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non Existe 

risco 

Incrementos de 
residuos sólidos 
durante a fase 
de explotación. 

Probable Permanente Contínuo Reversible Elevado 
Alcance 

Elevada 
Magnitude 

Non Existe 
risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade da 
zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Incrementos 
de residuos 
sólidos 
durante a 
fase de 
edificación. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 
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Incrementos 
de residuos 
sólidos 
durante a 
fase de 
explotación. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles  
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

5.3.14 Solo 

VARIABLE SOLO   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Cambios de ordenación do solo. 

Os cambios de ordenación fai que 
se perdan usos previos, 
especialmente en canto a solo 
forestal e agropecuario.   
Prodúcese aumento doutros solos 
dos que carecía o Concello ata 
ese momento como é o caso do 
solo Industrial. 
O balance final do cambio de uso 
é positivo, xa que a afección 
causada ós usos que se perden é 
moito menor que a mellora 
producida polos usos que se 
gañan. 

 Cambios permanentes no uso 
do solos. 

 Perda de solo fértil. 

Realización das unidades de 
actuación e desenrolos 
urbanísticos. 

Durante a fase de edificación 
realizaranse importantes 
movementos de terras. 
Estes riscos xa se tiveron en conta 
durante a avaliación do ciclo de 
materiais polo que non se analizan 
de novo para evitar duplicidades. 

 Risco de contaminación de solos 
durante a fase de edificación. 

 Risco de contaminación de solos 
durante a fase de explotación. 

 Aumento do solo de uso 
dotacional. 

 Perda de solo fértil. 
 Cambios permanentes no uso 

do solos. 

Implantación de industrias nos 
desenrolos industriais. 

Poden Instalarse industrias que 
teñan risco de contaminación 
para os solos. 

 Risco de contaminación de solos 
durante a fase de explotación. 

 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Cambios 
permanentes 
no uso do 
solos.  

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non Existe 

risco 

Perda de solo 
fértil. 

Moi 
Probable Permanente Contínuo Irreversible Baixo 

Alcance 
Baixa 

Magnitude 
Non Existe 

risco 

Risco de 
contaminación 
de solos 
durante a fase 

Improbable Temporal Irregular Reversible Baixo 
Alcance 

Baixa 
Magnitude Existe risco 
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de edificación 

Risco de 
contaminación 
de solos 
durante a fase 
de explotación 

Improbable Permanente Contínuo Reversible Baixo 
Alcance 

Baixa 
Magnitude Existe Risco 

 
 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade da 
zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Cambios 
permanentes 
no uso do 
solos.  

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 

Perda de solo 
fértil. Improbable Zona pouco 

Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Risco de 
contaminación 
de solos 
durante a fase 
de edificación 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Risco de 
contaminación 
de solos 
durante a fase 
de explotación 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

 

5.3.15 Edificacións 

VARIABLE EDIFICACIÓNS   
ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Os efectos das edificación son 
sobre outras variables xa 
analizadas, como paisaxe, medio 
urbano, medio industrial, 
sociedade e enerxía, polo que 
non se redunda neses efectos. 

 

 Ver efectos sobre paisaxe medio 
urbano, medio industrial, 
sociedade e enerxía. 
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5.3.16 Riscos naturais ou tecnolóxicos 

De acordo ó recollido no apartado 20.3.4. Estudo de Compatibilidade Acústica, da Memoria 
descritiva, existen unha serie de incompatibilidades acústicas para as que se definen medidas 
correctoras para garantir a compatibilidade acústica entre os distintos ámbitos.  

 

VARIABLE RISCOS NATURAIS OU 
TECNOLÓXICOS   

ACTUACIÓN EVOLUCIÓN PREVISIBLE EFECTOS 

Realización de todas das unidades 
de actuación e de todos os solos 
urbanizables. 

Posibilidade de riscos asociados 
cos traballos. 
 

 Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de obra. 

 Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de explotación. 

 Riscos relacionados coas obras. 

Realización de urbanizables SUR-
ND-R01, SURB-D02, SURB-D03, SURB-
I01. 

Como se realizan sobre as cuncas 
dos Ríos Perdouro e Pomedas 
pode darse o caso da existencia 
dunha avenida. 

 Risco de inundación. 

Realización do SURB-ND-I02, SURB-
I01 

Están en contacto co SRPF, polo 
que existe a posibilidade de que 
se vexan afectados por incendios 
forestais. 

 Risco de incendios. 

Realización do SURB-D01. Resumo 
do apartado 5.2.   Mellora da afección sonora ó 

ámbito do Hospital da Costa. 

 
 

efecto Probabilidade Duración Frecuencia Reversibilidade Alcance 
espacial Magnitude Risco para a 

vida humana 

Aumento das 
emisións de 
ruídos durante 
a fase de obra. 

Moi 
Probable Temporal Irregular Reversible Medio 

Alcance 
Media 

Magnitude 
Non Existe 

risco 

Posibles efectos 
durante a fase 
de explotación 

Probable Permanente Contínuo Reversible Elevado 
Alcance 

Elevada 
Magnitude 

Non Existe 
risco 

Riscos 
relacionados 
coas obras. 

Probable Temporal Irregular Reversible Medio 
Alcance 

Media 
Magnitude Existe risco 

Risco de 
inundación. Probable Permanente Irregular Reversible Baixo 

Alcance 
Media 

Magnitude Existe risco 

Risco de 
incendios Probable Permanente Irregular Reversible Baixo 

Alcance 
Media 

Magnitude Existe risco 
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Mellora da 
afección 
sonora ó 
ámbito do 
Hospital da 
Costa. 

Probable Temporal Irregular Reversible Medio 
Alcance 

Media 
Magnitude Existe risco 

 

efecto 
Afección a 
concellos 
limítrofes 

Vulnerabilidade da 
zona 

Valor da 
zona 

Efecto 
acumulativo 

Efecto 
secundario 

Efecto  
sinérxico Natureza 

Aumento 
das emisións 
de ruídos 
durante a 
fase de 
obra. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles 
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Posibles 
efectos 
durante a 
fase de 
explotación 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles  
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Riscos 
relacionados 
coas obras. 

Improbable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Posibles  
efectos 

acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Risco de 
inundación. Improbable Zona pouco 

Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non  efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Risco de 
incendios Probable Zona pouco 

Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Negativo 

Mellora da 
afección 
sonora ó 
ámbito do 
Hospital da 
Costa. 

Probable Zona pouco 
Vulnerable 

Zona con 
poucos 
valores 

Non efectos 
acumulativos 

Non 
efectos 

secundarios 

Non 
efectos 

sinérxicos 
Positivo 
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5.4 Caracterización de efectos 

A continuación realizaremos a caracterización dos efectos anteriormente detectados. 

variable efecto caracterización Valoración 

PAISAXE 

Mellora paisaxística da Fachada Litoral 
do Concello, Notable 0.8 

Cambios paisaxísticos durante a fase de 
edificación. 
 

Compatible -0.2 

Cambios paisaxísticos durante a fase de 
explotación. 
 

Medio 0.6 

Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade 
ambiental cos espazos libres. 

Medio 0.6 

NATUREZA 

Posta en valor das zonas costeiras. Medio 0.6 
Creación de zonas ambientais de 
calidade. Lixeiro 0.2 

Afeccións durante a fase de 
realización. Moderado -0.4 

PATRIMONIO 
Afeccións a elementos ou entornos 
protexidos durante a fase de execución. 

Compatible -0.2 

Conservación e posta en valor dos 
bens Patrimoniais protexidos.  

Notable 0.8 

SOCIEDADE 

Mellora de accesibilidade para 
persoas con mobilidade reducida. 

Mínimo 0.4 

Mellora da cohesión social. Lixeiro 0.2 
Mellora da calidade de vida do 
concello. Lixeiro 0.2 

Mellora da integración dos segmentos 
de poboación con menos recursos 
económicos e máis desfavorecidos. 

Lixeiro 0.2 

Mellora da integración de persoas con 
discapacidade. Mínimo 0.4 

ECONOMÍA 

Posibilidade de implantación de 
industrias. Notable 0.8 

Posibilidade de creación de emprego 
permanente. Notable 0.8 

Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 

Mínimo 0.4 

Mellora da actividade económica 
durante fase de execución. 

Mínimo 0.4 

Mellora da actividade económica 
permanente. Notable 0.8 

MEDIO URBANO Mellora do tráfico urbano. Mínimo 0.4 

Mellora da calidade urbana. Mínimo 0.4 

MEDIO RURAL 
Mingua da capacidade de produción 
forestal. Compatible -0.2 

Mingua da capacidade de produción Compatible -0.2 
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agropecuaria. 

variable efecto caracterización Valoración 

MEDIO INDUSTRIAL 

Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. Medio 0.6 

Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de explotación. Medio 0.6 

Mellora da eficiencia produtiva das 
empresas. Medio 0.6 

MOBILIDADE 

Mellora da accesibilidade. 
 Mínimo 0.4 

Mellora da mobilidade. 
 Mínimo 0.4 

Mellora da situación de aparcamento. Mínimo 0.4 
Incremento do tráfico urbano. 
 Moderado -0.4 

ENERXÍA 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 

Compatible -0.2 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

Moderado -0.4 

ATMOSFERA 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
edificación. 

Compatible -0.2 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
explotación. 

Moderado -0.4 

CICLO HÍDRICO 

Posibles afeccións a cuncas fluviais 
durante a fase de edificación. Moderado -0.4 

Posibles afeccións a cuncas fluviais 
durante a fase de explotación Compatible -0.2 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. Moderado -0.4 

CICLO DE MATERIAIS 

Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de edificación. Compatible -0.2 

Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de explotación. Moderado -0.4 

SOLO 

Cambios permanentes no uso do solos.  Mínimo 0.4 

Perda de solo fértil. Compatible -0.2 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de edificación 

Compatible -0.2 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de explotación 

Compatible -0.2 

RISCOS NATURAIS OU 
TECNOLÓXICOS 

Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de obra. Compatible -0.2 

Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de explotación. Compatible -0.2 

Riscos relacionados coas obras. Compatible -0.2 
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Risco de inundación. Compatible -0.2 

Risco de incendios Compatible -0.2 
Mellora da afección sonora ó ámbito 
do Hospital da Costa. Lixeiro 0.2 

 

A valoración final do PXOM é positiva nun grado Medio, os principais efectos a longo prazo son 
positivos de carácter notable, mentres que os negativos a longo prazo son moderados e reversibles ou 
minimizables mediante as medidas adoptadas.  
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6. DESEÑO DE MEDIDAS. 

Se deseñan  as  medidas  necesarias  tendo  en  consideración  a  natureza  dos  efectos 
ambientais da alternativa seleccionada sobre as variables de sustentabilidade, xa sexa para 
potencialos (de ser positivos) ou para previlos, corrixilos ou compensalos (se fosen negativos). Tamén se 
recollen aquelas medidas tidas en conta á hora de elaborar o presente PXOM 

 
Do mesmo xeito que no apartado anterior, realizaremos a definición de medidas de xeito 
individualizado para cada variable analizada. 

6.1 Paisaxe 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 
Realizarase un "Estudo de Impacto e 
Integración Paisaxística" das zonas 
industriais durante a elaboración dos 
Planes Parciais ou sectoriais para 
desenvolvelas. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Redución do efecto visual 
das actuacións industriais. MEDIA 

As zonas verdes a realizar nas zonas 
industriais realizaranse nos bordes, 
revexetando con especies arbóreas 
autóctonas e tratando de crear 
pantallas forestais de calidade. 

CORRECTORA Redución do efecto visual 
das actuacións industriais. MEDIA-ALTA 

A urbanización, infraestrutura viaria e 
edificacións, adaptarase na medida 
do posible ás particulares condicións 
do relevo preexistente, limitando ao 
máximo os movementos de terras e a 
xeración de noiros de desmonte e 
terrapléns que, en calquera caso, 
deberán ser acondicionados 
preferiblemente co emprego de 
vexetación ou mediante revestimento 
de pedra. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Redución do efecto visual 
das actuación de solos 
urbanizables e polígonos de 
actuación. 

MEDIA 

As normas urbanísticas a través dos 
capítulo VIII do Título IV e das 
disposicións estéticas de cada tipo de 
ordenación recollidas no capítulo III do 
Título VIII, tratarán de conseguir unha 
mellora estética. 

CORRECTORA-
POTENCIADORA 

Mellora paisaxística da 
Fachada litoral do 
Concello. Esta medida ten 
un efecto sinérxico coa 
mellora da calidade do 
solo urbano. 

MEDIA-ALTA 

Realízase unha ordenación dos bordos 
urbanos, mediante a realización de 
unidades de actuación e solos 
urbanizables para pechar a malla 
urbana e mellorar a fachada litoral do 
concello. 

CORRECTORA 

Mellora da fachada litoral, 
mellora da trama urbana. 
Efecto sinérxico coa mellora 
da calidade do solo 
urbano.  

MEDIA-ALTA 
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6.2 Natureza 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

 Realizarase un "Estudo de Impacto 
Ambiental" dos urbanizables como 
parte do seu Plan Parcial ou de 
sectorización. 

PREVENTIVA 
Redución dos efectos 
ambientais durante a fase 
de execución. 

MEDIA 

O canle do Río Perdouro revexetarase 
con especies arbóreas autóctonas 
frondosas de crecemento rápido, 
creando unha zona forestal 
autóctona. 

POTENCIADORA 
Mellora da calidade 
ambiental do entorno 
natural. 

MEDIA-ALTA 

As zonas verdes do SURB-ND-
R01realizaranse de xeito que inclúan a 
maior superficie posible de corredor 
ecolóxico, primando a conservación 
dos exemplares maduros de árbores 
autóctonas. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Evitar efectos sobre o 
corredor ecolóxico, 
poñendo en valor a zona e 
integrándoa na malla 
urbana, ó seu paso polo 
solo urbano. 

ALTA 

As unidades P04, P20, P21, P22, P23, P24 
poñen en valor as zonas costeiras, 
fechando a malla urbana cara a zona 
costeira, e posibilitando o desfrute 
destas, con zonas de calidade 
ambiental alta interpostas. 

POTENCIADORA Posta en valor das zonas 
costeiras. MEDIA-ALTA 

 

6.3 Patrimonio 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Realización dun catálogo de bens 
catalogados. PREVENTIVA Protección do Patrimonio. ALTA 

Establecemento dun réxime 
urbanístico específico para os bens 
protexidos, no Título XI das normas 
urbanísticas, e definición das áreas de 
protección dos bens protexidos. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA Protección do patrimonio ALTA 

Establécese a obriga de redactar unha 
memoria de protección do patrimonio 
nos planes sectoriais, ou proxectos de 
execución daqueles urbanizables ou 
polígonos de actuación que limiten 
con ámbitos protexidos de carácter 
patrimonial, co fin de garantir a 
protección destes.  

PREVENTIVA-
CORRECTORA Protección do patrimonio ALTA 
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6.4 Sociedade 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Os trazados dos novos viais cumpre a 
normativa de accesibilidade. POTENCIADORA Mellora da cohesión social. MEDIA 

O Plan realizará un incremento das 
áreas dotacionais e das reservas de 
vivenda de protección autonómica. 

POTENCIADORA Mellora da cohesión social MEDIA 

 

6.5 Economía 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Aumento da superficie industrial 
existente no concello. POTENCIADORA Mellora da actividade 

económica. MEDIA 

Mellora das condicións da contorna 
de traballo a través das normas 
urbanísticas e das medidas aprobadas 
mediante os plan sectoriais o parciais. 

POTENCIADORA Mellora da actividade 
económica. MEDIA 

6.6 Medio urbano 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

A ordenación evitará a formación de 
barreiras, e mellorará e compactará os 
espazos existentes. 

POTENCIADORA Mellora da calidade do 
medio urbano. ALTA 

As normas urbanísticas a través dos 
títulos III a X definirá parámetros de 
calidade das actuacións urbanísticas 
que recollan as recomendacións da 
Lei do Solo, e das normas do hábitat 
para conseguir unha mellora da 
calidade do medio urbano. 

POTENCIADORA 

Mellora da calidade do 
medio urbano. Esta medida 
ten un efecto sinérxico coa 
protección do paisaxe. 

MEDIA 
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6.7 Medio rural 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

A ordenación buscará protexer 
aquelas zonas sensibles ou de 
fraxilidade alta mediante a definición 
de Solos de especial protección. 

PREVENTIVA Mellora da calidade do 
medio rural. ALTA 

Os usos ordenados do solo tratarán de 
adaptarse ás capacidades produtivas 
de cada zona. 

POTENCIADORA Mellora da produtividade 
do medio rural. MEDIA 

6.8 Medio industrial 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

A reserva de solo industrial corrixe a 
carencia deste no concello.  CORRECTORA 

Incremento do solo 
industrial que estaba 
esgotado. 

ALTA 

As ordenanzas dos solos industriais 
primaran a eficiencia enerxética, a 
mobilidade e a zonificación eficiente 
dos mesmos, co obxectivo de mellorar 
a eficiencia das actividades 
produtivas. 

POTENCIADORA Mellora da eficiencia 
produtiva das empresas. MEDIA 

 

6.9 Mobilidade 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 
 
Tódalas edificacións contarán con 
polo menos unha entrada principal 
accesible á vía pública. 
 

PREVENTIVA Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna ALTA 

As pendentes  dos novos viais serán 
inferiores ó 4%. no caso de pendentes 
superiores existen trazados peonís 
alternativos .  

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna ALTA 

As aliñacións grafadas nos planos de 
ordenación  garanten os movementos, 
xiros, continuidade e altura libre 
garanten a circulación de persoas con 
mobilidade reducida. 
 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna ALTA 

A memoria xustificativa incorporará 
unha reserva de prazas de 
aparcadoiros para persoas con 
discapacidade, no caso dos novos 
desenvolvementos. 

POTENCIADORA Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna ALTA 
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As normas urbanísticas, no artigo 163 
do título V recollerán a 
obrigatoriedade de que as novas 
edificacións cumpran os regulamentos 
de accesibilidade existentes. 
Xustificarase na memoria este 
cumprimento. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna ALTA 

Aplicación do plan de accesibilidade 
e mobilidade recollido no estudo de 
mobilidade. 

CORRECTORA Mellora da mobilidade e 
accesibilidade interna. ALTA 

6.10 Enerxía 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Durante as fases de edificación 
realizaranse os estudos de efecto 
ambiental para diminuír o consumo 
enerxético nas obras. 

CORRECTORA Aforro enerxético na fase 
de edificación. MEDIA 

As normas urbanísticas esixirán a 
adaptación de todas as vivendas á Lei 
do Hábitat, en especial no tocante á 
Iluminación natural, illamento e  
establecemento de paneis solares. 

CORRECTORA Aforro enerxético na fase 
de explotación. ALTA 

Limitarase a iluminación máxima das 
rúas nas normas urbanísticas a valores 
que garantan a seguridade vial e que 
permitan un aforro no consumo 
enerxético. 

CORRECTORA Aforro enerxético na fase 
de explotación. ALTA 

Recollerase nas normas urbanísticas a 
preferencia por lámpadas de vapor de 
sodio fronte a outros medios de 
iluminación dada a súa eficiencia 
enerxética. 

CORRECTORA Aforro enerxético na fase 
de explotación. ALTA 

6.11 Atmosfera 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Prohibirase a queima de calquera tipo 
de residuos ou materiais que non 
conte coa autorización 
correspondente. 

CORRECTORA 
Corrección de efectos 
atmosféricos  na fase de 
edificación. 

MEDIA-ALTA 

Nos movementos de terras, transporte 
de materiais, e en todas aquelas 
actividades e accións que poidan 
provocar a emisión de partículas á 
atmosfera, tomaranse as precaucións 
necesarias para reducir a 
contaminación ao mínimo posible, 
evitando a dispersión a unha micro ou 
mesoescala. Deste xeito,  disporanse 
medidas preventivas como realizar os 

CORRECTORA 
Corrección de efectos 
atmosféricos  na fase de 
edificación. 

MEDIA-ALTA 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  264 

t  a
planes y proyectos
e

labores en condicións atmosféricas 
favorables. Recubrir os materiais a 
transportar, regar as zonas e materiais 
afectados polas obras, etc. 

As normas urbanísticas recolleran unha 
ordenanza de emisións gasosas no 
artigo 157 do título IV. 

PREVENTIVA 
Corrección de efectos 
atmosféricos  na fase de 
explotación. 

MEDIA-ALTA 

 

6.12 Ciclo Hídrico 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 
Realizaranse estudos de impacto 
ambiental para o desenrolo das 
unidades de actuación SUR-ND-R01, 
SURB-D02, SURB-D03, SURB-I01 para 
establecer as medidas ambientais 
durante a fase de obra 

PREVENTIVA 
Diminución de afeccións ás 
concas fluviais durante a 
fase de edificación. 

MEDIA 

Nas normas urbanísticas, capítulo VII 
do Título IV, recóllense valores máximos 
de vertedura á rede de saneamento. 

CORRECTORA 
Diminución de afeccións ás 
concas durante a fase de 
explotación. 

MEDIA-ALTA 

Nas normas de vertedura dos planes 
parciais ou sectoriais de desenrolo dos 
urbanizables industriais, se recollerá 
que as empresas resolverán no interior 
das súas parcelas a depuración das 
augas residuais producidas, 
implantando procesos eficientes de 
pretratamento ou tratamento das 
augas en función da natureza da 
actividade, previa ao vertido ás redes 
de saneamento. 

CORRECTORA 
Diminución de afeccións ás 
concas durante a fase de 
explotación. 

MEDIA-ALTA 

Deseñaranse as beirarrúas e os espazos 
exteriores pavimentados nos que non 
se almacenen ou manipulen 
substancias potencialmente 
contaminantes das augas e/ou os 
solos, de xeito que posibiliten unha 
redución da impermeabilización 
mediante o emprego de pavimentos 
drenantes, materiais porosos, tramas 
verdes de formigón, etcétera, que 
favorezan o filtrado natural no terreo. 

PREVENTIVA Diminución dos efectos 
sobre a escorrentía MEDIA-ALTA 
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6.13 Ciclo de materiais 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Nos desenrolos das unidades de 
actuación e dos urbanizables 
realizaranse estudos de xestión de 
residuos e de compensación de terras. 

PREVENTIVA 
Diminución de efecto 
durante a fase de 
edificación. 

MEDIA 

O concello adherirase as medidas 
fomentadas ó abeiro do Plan de 
Residuos de Galicia 2010-2020 ou plans 
posteriores que o substitúan.  

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Diminución de efectos 
durante a fase de 
explotación. 

MEDIA-ALTA 

Nos proxectos sectoriais ou planes 
parciais das áreas industriais realizarase 
un estudio de xestión dos residuos 
xerados polos parques. As normas dos 
parques adaptarán as súas normativas 
de verteduras e emisións ás normas 
urbanísticas que nese sentido ten este 
PXOM. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Diminución de efectos 
durante a fase de 
explotación. 

MEDIA 

Proposta de creación dunha nova 
planta de transferencia no Concello 
situada no SURB-3 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Diminución de efectos 
durante a fase de 
explotación. 

ALTA 

Realización dun reforzo progresivo  da 
capacidade de xestión de residuos do 
concello de acordo o estudo 
realizado. En concreto implantaranse 
máis puntos de recollida selectiva de 
lixo. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Diminución de efectos 
durante a fase de 
explotación. 

MEDIA 
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6.14 Solo 

Os riscos de contaminación de solos en todas as fases están relacionados co ciclo de materiais, as 

medidas correctoras de aplicación xa foron tidas en conta neste apartado, polo que non se 

desenrolan de novo para evitar duplicidades. 

 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Aumento do solo industrial. CORRECTORA 
Corrixir o déficit de solo 
industrial detectada 
durante o análise previo. 

ALTA 

Aumento de solo residencial CORRECTORA 

Xerar máis uso urbanizable, 
para dar cobertura ás 
necesidades de edificación 
detectadas no análise 
previo.  

ALTA 

Os estudos de impacto ambiental dos 
urbanizables recollerán medidas para 
garantir a non contaminación dos 
solos durante a fase de edificación. 
Recóllese a obriga de cumprir isto 
dentro das fichas de desenvolvemento 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Previr a contaminación dos 
solos durante a fase de 
edificación. 

MEDIA-ALTA 

Os planes sectoriais dos urbanizables 
SURB-I01 e SURB-ND-I02 recollerán 
medidas para a implantación de 
industrias que poidan contaminar os 
solos pola súa actividade. 

PREVENTIVA-
CORRECTORA 

Previr a contaminación dos 
solos durante a fase de 
explotación. 

MEDIA-ALTA 

 

6.15 Edificacións 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 

Tómanse medidas acerca das 
edificacións nas normas urbanísticas. PREVENTIVA Son medidas xa tomadas 

dentro de outros apartados. MEDIA 
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6.16 Riscos naturais ou tecnolóxicos 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 
Realizouse un estudo de 
inundabilidade dos Ríos Perdouro e 
Pomedas, para delimitar que as 
chairas de inundación sexan solo 
rústico, espazos libres ou dotacionais. 

PREVENTIVA Diminución de risco de 
inundación. MEDIA 

As normas urbanísticas conterán 
medidas de prevención de incendios  
no Artigo 146 do título IV. 

PREVENTIVA Diminución de risco de 
incendios MEDIA-ALTA 

Os proxectos de execución de 
desenrolos urbanísticos levarán 
aparellados estudos de seguridade e 
saúde para evitar os riscos derivados 
da realización dos traballos. 

PREVENTIVA Diminución de riscos 
durante as obras. MEDIA 

 

O estudio de compatibilidade acústica marca as seguintes medidas de compatibilidade entre 
ámbitos: 
 

MEDIDA TIPO EFECTO EFICACIA 
Establécese a obriga de realizar 
estudos de impacto acústico nos 
planes de desenrolo e/ou proxectos 
de execución dos urbanizables SURB-
ND-R04, SURB-D01, SURB-I01, SURB-ND-
I02, recollida nas fichas de 
desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 

PREVENTIVA  Compatibilidade acústica 
entre os ámbitos MEDIA 

Aconséllase realizar estudos de 
impacto acústico nos planes de 
desenrolo e/ou proxectos de 
execución dos urbanizables SURB-D02, 
SURB-D03, SURB-ND-R01, SURB-R02, e 
SURB-R03 recollida nas fichas de 
desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 

PREVENTIVA  Compatibilidade acústica 
entre os ámbitos MEDIA 

Establécese a obriga de realizar 
pantallas acústicas entre os ámbitos 
SURB-ND-R04 e a zona acústica Ud, e 
entre o SURB-I01 e o SURB-D03. 
Igualmente establecese a posibilidade 
de establecer unha pantalla acústica 
entre o SURB-D01 e a zona de Burela 
de Cabo/Pascual Veiga. 

CORRECTORA Compatibilidade acústica 
entre os ámbitos ALTA 

Establécense pantallas edificatorias 
para illar os urbanizables SURB-D01 e 
SURB-D02 da zona acústica Za. 

CORRECTORA Compatibilidade acústica 
entre os ámbitos ALTA 
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7. ESTABLECEMENTO DO PLAN DE SEGUIMENTO 

Se establece un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 
sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as mesmas, e por outra, 
comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable propostos no 
novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que permita a 
devandita avaliación. 

Se establecen, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que permitan 
determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e mecanismos previstos para corrixir 
os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude outros efectos adversos non 
previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a producir unha 
consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou revisión. 

Este Plan de Seguimento desenvolverase durante o período de vixencia do PXOM, e implicará a 
elaboración polo Concello de Burela dunha serie de informes periódicos, que serán remitidos ao 
organismo competente en materia medioambiental, é dicir, a Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia e aos organismos e administracións que esta 
determine.  

Os Informes de Seguimento terán unha periodicidade bianual nos catro primeiros anos de vixencia do 
PXOM e cuadrienal en adiante, agás que o organismo competente en materia medioambiental 
estime oportuna outra periodicidade.  

A toma de datos dos indicadores de seguimento realizarase de xeito anual. 

Os Informes do Plan de seguimento deberán contemplar os indicadores establecidos neste Informe, a 
eficacia das actuacións e, no seu caso, os novos problemas ambientais detectados. 

INDICADORES DE PLANEAMENTO PARA O SEGUIMENTO E CONTROL 

Os indicadores deberán de funcionar  como ferramentas de medición da evolución do plan, tendo en 
conta os desenvolvementos limítrofes e o seu encadre dentro do Concello, cara o cumprimento dos 
obxectivos xerais da proposta e os específicos cada variable de sustentabilidade. 

Con este sistema de indicadores preténdese a avaliación do planeamento mediante o seguimento da 
evolución do Plan, segundo os obxectivos propostos e para cada unha das variables tidas en conta. A 
comparación entre as situacións de partida e ca situación planificada, axudará a avaliar a 
sustentabilidade das propostas de ordenación, así como facilitar o seu seguimento. 

No obstante co obxecto de avaliar a sustentabilidade e facilitar o seguimento polo órgano ambiental, 
elaborase un cadro resume que conten unha serie de indicadores, denominados de planeamento. 
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PAISAXE     
Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe   
Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público   
Unidade de medida: Número de puntos acondicionados 5  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
NATUREZA     
Superficie de espazos naturais protexidos   
Descrición: Superficie (ha) espazos recollidos nalgunha das categorías da Lei 1/1995, do 2 

xaneiro, de protección ambiental de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de 
decembro, DO patrimonio natural e da biodiversidade 

  
Unidade de medida: % 0  
Fonte de datos: Consellería do medio rural   
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Roteiros verdes     
Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais   
Unidade de medida: km 2  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: Lonxitude total de roteiros verdes   
  Anual   
PATRIMONIO     
Adecuación para uso público dos bens patrimoniais   
Descrición: Existencia  de  actuacións,  instalacións  ou  infraestruturas  para  uso  público  

do  ben patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao 
ben patrimonial 

  
Unidade de medida: Unidades 6 
Fonte de datos: Catálogo de bens patrimoniais do Plan   
Método de cálculo: Número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, turística, 

etc. 
  

Actualización: Revisión ou vixencia do Plan   
SOCIEDADE     
Evolución da poboación   
Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo   
Unidade de medida: Número total de habitantes 9.631  
Fonte de datos: IGE    
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Taxa total de emprego   
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Descrición: A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro 
do grupo de poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A 
súa evolución positiva asóciase con maiores niveis de cohesión social e 
calidade de vida 

  
Unidade de medida: % 55,7  % 
 Fonte de datos: IGE   
Método de cálculo: Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa   
Actualización: Anual   
Crecemento vexetativo   
Descrición: Permite medir o crecemento ou a regresión en termos de poboación   
Unidade de medida: Habitantes   
Fonte de datos: IGE +21  
Método de cálculo: Nacementos-defuncións   
Actualización: Anual   
Acceso á sociedade da información   
Descrición: Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de 

cable) 
  

 Unidade de medida: % 97 %  
Fonte de datos: IGE   
Método de cálculo: Nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas   
Actualización: Anual   
Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de habitantes   
Descrición: Permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire 

libre 
  

Unidade de medida: m2/hab. 21,32  
 Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: m2 zonas verdes/nº habitantes censados   
Actualización: Revisión do Plan   
ECONOMÍA     
Déficit público adaptado á administración local   
Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 

planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, 
saneamento, etc.) 

  
Unidade de medida: % 1,0  
Fonte de datos: Contabilidade municipal   
Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás 

Corporacións Locais 
  

Actualización: Anual   
MEDIO URBANO     
Compactidade total     
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Descrición: É un indicador da densidade edificatoria no tecido urbano. A compactidade 
facilita o contacto, o intercambio e a comunicación de bens e servizos. É un 
dos eixos da sustentabilidade urbana que incide na forma física da cidade, na 
súa funcionalidade e na organización das redes de mobilidade e de espazos 
libres 

  
Unidade de medida: m3/m2 2,22  
Fonte de datos: Capa de construcións do Sistema de información do Catastro; malla de 

referencia (celas de 200 x 200 m) 
  

Método de cálculo: Volume edificado (m3) / unidade de superficie urbana (m2) para a malla de 
referencia 

  
Actualización: Anual   
Compactidade corrixida   
Descrición: Indicador que corrixe o valor da compactidade absoluta, entendendo que 

unha excesiva compactidade ten efectos adversos. A substitución da 
superficie urbanizada polo espazo público atenuante maior de 500 m2 
permite coñecer o equilibrio entre o construído e os espazos libres e de 
relación 

  
Unidade de medida: m3/m2 1,96  
Fonte de datos: Sistema de información do catastro; malla de referencia (celas de 200 x 200 

m) 
  

Volume edificado (m3) / espazo público atenuante (m2) para a malla de referencia.   
Método de cálculo: Enténdese como espazo público atenuante os espazos verdes e de 

convivencia ou estancia: prazas e espazos interiores de couzada (=mazá) 
  

Actualización: Anual   
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia)   
Definición: Informa sobre o número de dotacionais totais (existentes e proxectados) no 

planeamento en relación ao número de habitantes 
  

Unidade de medida: Número de habitantes por tipo de equipamento 
 ADMINISTRATIVO  1.173 

CEMITERIO   4.690 

DEPORTIVO   1.564 

EDUCATIVO   1.340 

ESPAZOS LIBRES                493 

INFRAESTRUTURAS  2.345 

RELIXIOSO   4.690 

SANITARIO ASISTENCIAL      1.564 

SERVIZOS PÚBLICOS  2.345 

SOCIOCULTURAL  4.690 

Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan   
Método de cálculo: Nº  de  habitantes totais  /  nº  de  instalacións dun  determinado tipo  de  

equipamento (sociocultural,  sanitario,  etc.).  Nota:  farase  o  cálculo  para  
cada  un  dos  tipos  de equipamentos 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  272 

t  a
planes y proyectos
e

Actualización: Revisión ou modificación do PXOM   
Accesibilidade a servizos públicos (distancia)   
Definición: Informa  sobre  a   distancia  de   desprazamento  para  acceder  aos   

equipamentos contemplados no Plan 
  

Unidade de medida: m   
 ADMINISTRATIVO  1.100 

CEMITERIO   1.500 

DEPORTIVO   800 

EDUCATIVO   950 

ESPAZOS LIBRES                950 

INFRAESTRUTURAS  450 

RELIXIOSO   850 

SANITARIO ASISTENCIAL      1.300 

SERVIZOS PÚBLICOS  850 

SOCIOCULTURAL  750 
Fonte de datos: Equipamentos definidos polo Plan   
Método de cálculo: Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento 

(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos 
de equipamentos 

  
Actualización: Revisión ou modificación do PXOM   
MEDIO RURAL     
Superficie agraria útil (SAU)   
Descrición: Indicador da vocación agrogandeira do Concello en termos de superficie 

territorial 
  

Unidade de medida: ha 61  
Fonte de datos: Consellería do medio rural   
Método de cálculo: Sup (ha) de terras labradas e pasteiros   
Actualización: Anual   
Abandono de terras agrarias   
Descrición: Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está 

relacionado coa perda de poboación, co incremento de perigo de incendio 
e coa perda de biodiversidade de especies de flora e fauna vinculadas a 
hábitats agrarios 

  
Unidade de medida: % 68,8  % 
Fonte de datos: Consellería do medio rural   
Método de cálculo: SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha)   
 Actualización: Anual   
Agricultura ecolóxica     
Descrición: Indica o grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e 

gandeira orgánicos 
  

Unidade de medida: ha 0 % 
Fonte de datos: CRAEGA (Consello regulador de agricultura ecolóxica de Galicia)   
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 Método de cálculo: Sumatorio da superficie agrícola ecolóxica   
Actualización: Anual   
Especialización gandeira   
Descrición: Mide a importancia relativa dos diferentes tipos de cabanas gandeiras   
Unidade de medida: Número de cabezas de gando 17  
Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural)   
Método de cálculo: Número de cabezas de gando para os seguintes tipos de cabanas: vacún de 

carne, vacún de leite, aves, porcino, equino e caprino 
  

Actualización: Anual   
Especialización agrícola   
Descrición: Reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU 

  
 Unidade de medida: % 

Agrícola 10% 
Forestal 81 % -  

Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural)    
Método de cálculo: Superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: 

prados, pradeiras, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, 
tubérculos, leguminosas, flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras, viñedo) 

  
Actualización: Anual   
Especialización forestal   
Descrición: Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais   
Unidade de medida: m3 -  
Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural)    
Método de cálculo: Volume de corta de madeira por especie forestal   
Actualización: Anual   
Intensificación agrogandeira   
Descrición: A intensificación se mide en termos de carga gandeira   
Unidade de medida: UGM (unidades de gando maior) 17  
Fonte de datos: Anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural)   
Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas intensivos de 

produción 
  

Actualización: Anual   
MEDIO INDUSTRIAL     
Empresas con sistema de xestión ambiental   
Descrición: Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción 

existentes. Na actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental 
son a norma ISO 14001 e o sistema comunitario de xestión e auditoría 
ambiental (EMAS) 

  
Unidade de medida: %   
 EMAS  

ISO 14.001 0,3 
1,5 
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Fonte de datos: Rexistro   EMAS:   CMATI;   ISO   14001:   Consellería   de   Innovación   e   
Industria (www.observatoriocalidade.org) 

  
Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/ nº total de 

empresas 
  

Actualización: Anual   
Empresas con Autorización Ambiental Integrada   
Descrición: Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC)   
Unidade de medida: Nº empresas 0  
Fonte de datos: Rexistro IPPC - CMATI    
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Grao de ocupación de solo industrial de nova creación   
Descrición: Informa sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial 

recollido no 
  

PXOM e desenvolvido polo plan parcial ou plan de sectorización correspondente   
Unidade de medida: % -  
Fonte de datos: Promotor   
Método de cálculo: (Parcelas ocupadas / Parcelas totais) x 100   
Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores de solo de uso industrial   
Actualización: Anual   
MOBILIDADE     
Cobertura do transporte público urbano   
Descrición: Porcentaxe de poboación que dispón de servizo de transporte público 

interurbano a menos de 300 m 
  

Unidade de medida: % -  
Fonte de datos: Base de datos de transporte público da D.X. de Mobilidade (CMATI)   
Método de cálculo: Análise de áreas de influencia das paradas de transporte público sobre unha 

malla de referencia no ámbito urbano 
  

Actualización: Anual   
Cobertura do transporte público interurbano   
Descrición: Mide a poboación con servizo de transporte público interurbano a menos de 

750 m 
  

Unidade de medida: % -  
Fonte de datos: Base  de  datos  de  transporte  público  da  D.X.  de  Mobilidade  (CMATI);  

sistema  de asentamentos poboacionais; Nomenclátor de poboación do INE. 

  
Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación dentro da área de 

influencia das paradas de transporte público 
  

Actualización: Anual   
Distribución de tipos de viario no ámbito urbano   
Unidade de medida: Lonxitude para cada tipo de viario: zonas peonís, uso preferente peonil, carrís 

bici, carrís de transporte público segregado, zonas 20,30,50, etc. 
  

Fonte de datos: Municipal 2000  
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Método de cálculo: Cálculo da lonxitude dos distintos tipos de viario   
Actualización: Anual   
Distribución modal de mobilidade obrigada   
Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade 

obrigada 
  

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos -  
Fonte de datos: Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade 

das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais 
  

Método de cálculo: Nj / Nt                                                                                                                                  
Nj.- Nº de desprazamentos por modo de transporte                                                   
Nt.- Nº total de desprazamentos obrigados                                                                  
Os modos de transporte a considerar son coche ou moto, autobús urbano, 
autobús interurbano, tren, a pé, bicicleta e marítimo. O cálculo realizarase 
para o transporte urbano  e o interurbano por separado 

  
Actualización: Anual   
Relación entre o lugar de residencia e o traballo   
Descrición: Informa do alcance espacial da necesidade de mobilidade obrigada 

(laboral)  
  

Unidade de medida: Número de desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos -  
Fonte de datos: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de 

Fomento); datos municipais 
  

Método de cálculo: Nj / Nt                                                                                                                                  
Nj.- Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados         
Nt.- Nº total de desprazamentos obrigados                                                                  
Os ámbitos territoriais a considerar son: no mesmo domicilio, no mesmo 
concello, nun concello da mesma provincia, nun concello doutra provincia, 
noutra comunidade autónoma e noutro país 

  
Actualización: Anual   
Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida   
Descrición: Indica o grao de  accesibilidade dos medios de  transporte colectivo a 

persoas con mobilidade reducida 
  

Unidade de medida: % da flota adaptada 0  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: Datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo   
Actualización: Anual   
ENERXÍA     
Consumo total de enerxía en equipamentos municipais   
Descrición: Consumo   anual   de   enerxía   (electricidade,   calefacción   e   auga   

quente)   polos equipamentos municipais por habitante censado no Concello 

  
Unidade de medida: kWh/ habitante 100  
Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes  
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Método de cálculo: Consumo total de enerxía/ número de habitantes empadroados    
Actualización: Anual   
Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais   
     
Descrición: Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de 

electricidade, auga quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis 
solares térmicos ou fotovoltaicos, eólica, xeotérmica ou caldeiras de biomasa 
con subministro local 

  
Unidade de medida: Unidades 0  
 Fonte de datos: Municipal    
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Venda de combustibles de automoción   
Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante   
Unidade de medida: t (toneladas) -  
Fonte de datos: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de 

hidrocarburos da  Corporación  de  Reservas  Estratéxicas  de  Produtos  
Petrolíferos  (Ministerio  de Industria, Turismo e Comercio) 

  
Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo 

agrícola) / Nº habitantes empadroados 
  

Actualización: Anual   
Sistemas de iluminación de baixo consumo   
Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en 

infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados 
  

Unidade de medida: % 5  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº sistemas de iluminación 

totais 
  

Actualización: Anual   
ATMOSFERA     
Emisións á atmosfera de orixe industrial   
Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción 

industrial emprazadas no Concello. Este indicador abrangue as emisións de 
gases de efecto invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20, HFC, SF6, PFC 

  
Unidade de medida: t/ano -  
Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR Método de 

cálculo: 
  

Actualización: Anual   
Exposición da poboación á contaminación acústica   
Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído 

segundo o índice de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos 
  

Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos -  
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Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (D.X. 
Infraestruturas)  

  
Método de cálculo: 

Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de 
valores de Lden de 55, 65, e superiores aos 75 dB(A)   

Actualización: Cada cinco anos   
Exposición da poboación á contaminación electromagnética   
Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación 

electromagnética (instalacións  de  telecomunicacións,  liñas  eléctricas,  
subestacións  eléctricas,  redes WIMAX) emprazadas en solo urbano, 
urbanizable ou de núcleo rural 

  
Unidade de medida: Nº habitantes -  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión 

Europea de limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2  en 
sitios onde poida para o campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para o 
campo eléctrico e 100 µT para o campo electromagnético (Fonte:  Red 
Eléctrica Española)permanecer un tempo prolongado e se calcula de forma 
teórica uns niveis de referencia 

  
Actualización: Revisión do Plan   
CICLO HÍDRICO     
Abastecemento de auga municipal   
Descrición: Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento 

municipal, así como as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o 
consumo total dos sectores doméstico, comercial e industrial, os 
equipamentos e servizos municipais e, para o caso de concellos rurais, o 
consumo por explotacións agropecuarias 

  
Unidade de medida: litros/ (persoa equivalente x día)  210  
Fonte de datos: Empresa subministro   
Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo doméstico+consumo industrial+consumo 

comercio+consumo equipamentos e servizos municipais+paerds da rede de 
distribución+consumo agrogandeiro)/nº habitantes 

  
Actualización: Trimestral   
Saneamento de augas residuais   
Descrición: Avalía a porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento   
Unidade de medida: % 100  
Fonte de datos: Concello; EIEL   
Método de cálculo: Poboación conectada á rede de saneamento/ poboación total   
Actualización: Anual   
Emisións totais á auga por actividade económica   
Descrición: Informa sobre o volume de emisións á auga xeradas pola actividade 

económica 
  

Unidade de medida: t/ano -  
Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes   



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  278 

t  a
planes y proyectos
e

Método de cálculo: Produción total de emisións   
Actualización: Anual   
Número de puntos de vertido   
Descrición: Número de puntos de vertido a ríos   
Unidade de medida: Unidades 3  
Fonte de datos: Inventario de vertidos do Organismo de conca   
Método de cálculo:   
Actualización: Anual   
CICLO MATERIAIS     
Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU)   
Descrición: Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos   
Unidade de medida: kg/ habitante 1,25  
Fonte de datos: Municipal. Empresa concesionaria do servizo   
Método de cálculo: Total anual RSU recollidos/número habitantes   
Actualización: Anual   
Xeración de residuos perigosos   
Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e 

empresariais emprazadas no Concello 
  

Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados -  
Fonte de datos: Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI    
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Recollida selectiva de RSU   
Descrición: Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida 

selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva 
bruta descontando as cantidades de materiais considerados impropios en 
cada sistema de recollida) e a recollida selectiva bruta (cálculo incluíndo o 
total dos residuos recollidos) 

  
Unidade de medida: %   
 94% Orgánicos 

2% Vidro 

2% Papel e cartón 

2% Plásticos e envases 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva   
Método de cálculo: Residuos xerados-impropios/ residuos xerados   
Actualización: Anual   
Rutas de recollida de RSU   
Descrición: Informa das distancias recorridas polo servizo de recollida de lixo en función 

do número de habitantes cubertos polo servizo. Da idea do grao de dispersión 
das entidades de poboación e do consumo enerxético derivado do servizo 
de recollida de lixo 

  
Unidade de medida: m/habitante -  
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Fonte de datos: Empresas recollida selectiva   
Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida/ nº total de usuarios cubertos polo servizo 

  
Actualización: Anual   
SOLO     
Consumo de solo planificado   
Descrición: Grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por 

urbanización 
  

Unidade de medida: % 34,7  
Fonte de datos: PXOM   
Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non delimitado+sistemas 
xerais) superficie (ha do Concello 

  
Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM   
Consumo de solo executado   
Descrición: Indicador do grado de consumo de solo real (executado) por urbanización no 

Concello 
  

Unidade de medida: % 26,8  
Fonte de datos: Municipal   
Método de cálculo: (Superficie (ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non consolidado 

+sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello                                                             
Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do 
cálculo, aínda que conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do 
PXOM 

  
Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento   
Presión urbana     
Descrición: Relaciona o número total de habitantes coa extensión superficial do Concello. 

A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o 
consumo de solo, de auga, de enerxía ou a produción de lixo 

  
Unidade de medida: Habitantes/km2 1.311,64  
Fonte de datos: Padrón de habitantes   
Método de cálculo: Poboación total do Concello/superficie total   
Actualización: Anual   
Emisións totais ao solo     
Descrición: Volume  de  emisións  ao  solo  xerado  pola  actividade  económica  

desenvolvida  no Concello 
  

Unidade de medida: t/ano -  
Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes   
Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo   
Actualización: Anual   
EDIFICACIÓNS     
Edificacións rehabilitadas   
Descrición: Mide a importancia da rehabilitación   
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Unidade de medida: Unidades   
Fonte de datos: Nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – Concello 10  
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Vivenda de protección   
Descrición: Número de vivendas baixo algún réxime de protección   
Unidade de medida: % -  
Fonte de datos: Municipal. IGVS   
Método de cálculo: Número de vivendas baixo algún réxime de protección/ Nº total de vivendas 

  
Actualización: Anual   
Vivendas baleiras     
Descrición: Número de vivendas baleiras   
Unidade de medida: % 25,2  % 
Fonte de datos: Censo de vivendas. INE   
Método de cálculo: Nº vivendas baleiras / nº total de vivendas   
Actualización: Cada 10 anos   
RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS   
Superficie queimada en incendios forestais   
Descrición: Superficie queimada por incendios forestais   
Unidade de medida: ha   
Fonte de datos: Consellería do medio rural -  
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   
Bens afectados por inundacións   
Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 

torrenciais 
  

Unidade de medida: € -  
Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias   
Método de cálculo: -   
Actualización: Anual   

 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  281 

t  a
planes y proyectos
e

8. INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA 

Se inclúe un informe sobre a viabilidade económica das alternativas propostas e das medidas dirixidas 
a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e das de fomento dos positivos. 

8.1 Estudo de viabilidade económica 

8.1.1 INICIATIVA PRIVADA 

Para determinar a viabilidade económica das actuacións privadas, obteremos o prezo de repercusión 
de solo por m2 de aproveitamento lucrativo. 

Obtemos unha media de 94,86 €/m2 no Concello, con míminos de 29,68 €/m2 e máximos de 245,13 
€/m2. 

Estes valores son inferiores o valor de repercusión de solo obtido polo método residual, garantindo así a 
viabilidade económica das actuacións privadas programadas. 

POLIGONO ORDENACION ACTUACIÓN INICIATIVA PRAZO SUPERFICIE 
m2 
(1) 

ORZAMENTO 
TOTAL € 

APROVEITA
MENTO 

LUCRATIVO 
m2 

REPERCUSION 
€/m2 lucrativo 

P02 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 9.005,00 428.440,00 4.539,60 94,38 

P03 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 1.996,00 129.400,00 818,40 158,11 

P04 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 6.200,00 315.970,00 1.720,00 183,70 

P07 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 11.290,00 692.730,00 3.136,80 220,84 

P08 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 9.603,00 530.110,00 3.258,60 162,68 

P09 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 559,00 25.460,00 1.021,60 24,92 

P11 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 2.511,00 187.246,00 1.183,00 158,28 

P12 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 3.400,00 167.990,00 4.957,00 33,89 

P14 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 10.893,00 621.150,00 4.430,40 140,20 

P15 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 16.140,00 733.020,00 4.974,00 147,37 

P16 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 5.472,00 255.900,00 4.188,00 61,10 

P17 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 1.725,00 115.770,00 2.052,00 56,42 

P19 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 3.865,00 198.270,00 3.906,00 50,76 

P20 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 4.422,00 331.970,00 3.030,00 109,56 

P21 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 11.268,00 850.410,00 7.016,00 121,21 

P22 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 3.530,00 359.440,00 4.380,00 82,06 

P23 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 9.084,00 420.904,00 2.455,00 171,45 

P24 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 13.826,00 659.732,00 7.646,00 86,28 

P25 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 4.279,00 345.510,00 5.522,00 62,57 

SURB-I01 PP COMPENSACIÓN PRIVADO 20 215.942,00 9.421.482,00 72.152,80 130,58 
SURB-ND-
I02 PP COMPENSACIÓN PRIVADO 30 133.198,00 5.343.041,80 88.926,42 60,08 
SURB-ND-
R01 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 30 53.220,00 1.681.520,00 15.732,00 106,89 
SURB-ND-
R04 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 10 47.164,00 1.939.624,00 14.198,40 136,61 

SURB-R02 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 20 46.077,00 1.392.992,00 14.426,40 96,56 

SURB-R03 PXOM COMPENSACIÓN PRIVADO 20 16.403,00 651.668,00 5.166,80 126,13 
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(1) Superfcie total Incluído os sistemas adscritos 

8.1.2 INICIATIVA PÚBLICA. CONCELLO 

8.1.3 ORZAMENTO MUNICIPAL 

A continuación estudáse os orzamentos municipais dos derradeiros dez anos 

 

   2.002  2.003  2.004 2.005 2.006 2.007 2.008  2.009  2.010 2.011

Dereitos liquidados  5.818.718  6.814.545  5.837.893 5.248.992 6.525.407 11.960.698 7.431.431  8.766.503  7.419.223 7.175.200

Impostos directos  1.144.776  1.004.226  1.190.624 1.174.081 1.179.075 1.242.149 1.462.408  1.577.525  1.903.452 1.880.641

Impostos indirectos  217.335  165.777  354.373 257.768 610.078 1.043.287 308.839  67.876  38.167 29.433

Taxas e outros ingresos  742.550  589.782  912.078 925.943 1.395.364 1.439.440 1.456.649  1.267.416  1.073.196 1.013.141

Transferencias correntes  2.074.018  2.187.191  2.571.268 2.600.101 2.616.131 3.308.607 3.710.369  3.235.802  3.281.072 3.234.144

Ingresos patrimoniais  2.291  6.447  1.320 2.564 9.906 113.431 147.393  810.224  23.884 13.090

Alleamento de 
investimentos reais  120.202  0  0 0 382.150 3.764.216 0  0  0 0

Transferencias de capital  687.604  1.061.121  808.230 288.535 332.703 1.049.569 345.773  1.807.661  1.099.453 1.001.750

Activos financeiros  0  0  0 0 0 0 0  0  0 3.000

Pasivos financeiros  829.942  1.800.000  0 0 0 0 0  0  0 0

                                

Obrigas recoñecidas netas  4.884.936  6.622.093  4.941.778 5.835.501 5.914.641 8.551.427 8.745.194  9.040.989  8.625.662 7.772.655

Gastos de persoal  1.679.373  1.621.259  1.764.981 2.510.060 2.097.635 2.444.434 3.419.475  3.020.880  3.070.029 3.099.485

Gastos en bens correntes e 
servizos  1.187.646  2.133.459  1.760.010 1.855.995 2.284.850 2.767.180 2.760.088  2.653.893  2.673.110 2.491.543

Gastos financeiros  265.810  292.685  101.750 100.917 90.914 109.694 183.141  57.799  32.820 32.905

Transferencias correntes  90.926  100.050  129.024 126.166 175.962 174.765 218.053  155.732  202.100 137.206

Investimentos reais  1.318.935  1.359.491  730.207 883.039 981.553 2.689.519 1.852.715  2.637.814  2.003.332 1.611.587

Transferencias de capital  0  23.719  4.000 25.148 0 38.645 2.000  0  99.049 0

Activos financeiros  0  0  0 0 0 0 0  0  0 3.000

Pasivos financeiros  342.247  1.091.430  451.805 334.176 283.726 327.190 309.721  514.872  545.222 396.929

 

O capítulo dedicado a investimento arroxa un promedio no período 2001-2011 do 22% do 
orzamento  
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ANO PRESUPUESTO VARIACION 
2002 5.818.718   
2003 6.814.545 17,11% 
2004 5.837.893 -14,33% 
2005 5.248.992 -10,09% 
2006 6.525.407 24,32% 
2007 11.960.698 83,29% 
2008 7.431.431 -37,87% 
2009 8.766.503 17,97% 
2010 7.419.223 -15,37% 
2011 7.175.200 -3,29% 

      
promedio 7.299.861,00 €   

ORZAMENTO ANUAL 7.299.861,00 € 
INVESTIMENTO ANUAL 1.605.969,42 € 22%

 

Do análise da táboa anterior podemos observar que non existe unha variación continua dun ano a 
outro existindo cambios cíclicos que corresponden seguramente a certas inversión ou actuacións. 

Asomesmo vemos que o dato relativo o ano 2007, distorsiona os datos, sendo o anterior o estalido da 
crise. 

  



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  284 

t  a
planes y proyectos
e

8.1.4 VALORACION DO 10 % DO APROVEITAMENTO TIPO 

A continuación estimase o valor total de solo que obtería o Concello pola materialización da cesión 
do aproveitamento tipo do 10 %, partindo do estudo realizado do desenrolo da iniciativa privada. 

 

POLIGONO PRAZO SUPERFICIE 
m2 

ORZAMENTO 
TOTAL € 

APROVEITAMENTO 
LUCRATIVO m2 

REPERCUSION 
€/m2 lucrativo 

CESION 10 
% M2 

CESION 
10% € 

P02 10 9.005,00 428.440,00 4.539,60 94,38 453,96 42.844,00 

P03 10 1.996,00 129.400,00 818,40 158,11 81,84 12.940,00 

P04 10 6.200,00 315.970,00 1.720,00 183,70 172,00 31.597,00 

P07 10 11.290,00 692.730,00 3.136,80 220,84 313,68 69.273,00 

P08 10 9.603,00 530.110,00 3.258,60 162,68 325,86 53.011,00 

P09 10 559,00 25.460,00 1.021,60 24,92 102,16 2.546,00 

P11 10 2.511,00 187.246,00 1.183,00 158,28 118,30 18.724,60 

P12 10 3.400,00 167.990,00 4.957,00 33,89 495,70 16.799,00 

P14 10 10.893,00 621.150,00 4.430,40 140,20 443,04 62.115,00 

P15 10 16.140,00 733.020,00 4.974,00 147,37 497,40 73.302,00 

P16 10 5.472,00 255.900,00 4.188,00 61,10 418,80 25.590,00 

P17 10 1.725,00 115.770,00 2.052,00 56,42 205,20 11.577,00 

P19 10 3.865,00 198.270,00 3.906,00 50,76 390,60 19.827,00 

P20 10 4.422,00 331.970,00 3.030,00 109,56 303,00 33.197,00 

P21 10 11.268,00 850.410,00 7.016,00 121,21 701,60 85.041,00 

P22 10 3.530,00 359.440,00 4.380,00 82,06 438,00 35.944,00 

P23 10 9.084,00 420.904,00 2.455,00 171,45 245,50 42.090,40 

P24 10 13.826,00 659.732,00 7.646,00 86,28 764,60 65.973,20 

P25 10 4.279,00 345.510,00 5.522,00 62,57 552,20 34.551,00 

SURB-I01 20 215.942,00 9.421.482,00 72.152,80 130,58 7.215,28 942.148,20 
SURB-ND-
I02 30 133.198,00 5.343.041,80 88.926,42 60,08 8.892,64 534.304,18 
SURB-ND-
R01 30 53.220,00 1.681.520,00 15.732,00 106,89 1.573,20 168.152,00 
SURB-ND-
R04 10 47.164,00 1.939.624,00 14.198,40 136,61 1.419,84 193.962,40 

SURB-R02 20 46.077,00 1.392.992,00 14.426,40 96,56 1.442,64 139.299,20 

SURB-R03 20 16.403,00 651.668,00 5.166,80 126,13 516,68 65.166,80 

 

RESUMO ACTUACIONS PRAZOS VALOR CESION 

10 ANOS 812.404,60 € 

20 ANOS 1.297.358,80 € 

30 ANOS 564.664,80 € 

TOTAL 2.674.428,20 € 
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8.1.5 INICIATIVA PÚBLICA. CONCELLO 

As actuacións previstas son as seguintes: 

ACTUACION CODIGO NOME PRAZO ORZAMENTO 
Urbanizable SURB-D01 Dotacional xenérico 10 2.553.210,00 

Urbanizable SURB-D02 Dotacional xenérico 20 296.556,00 

Urbanizable SURB-D03 Dotacional xenérico 20 883.370,00 

1033.X.n.P xeral Aparcadoiro 20 60.896,00 

1034.X.n.P xeral Aparcadoiro 20 72.544,00 

1015.X.n.P xeral Aparcadoiro 20 82.192,00 

1002.X.n.A xeral Aparcadoiro 30 109.040,00 

1016.X.n.CE xeral Cemiterio Municipal 20 97.600,00 

1027.X.n.D xeral Deportivo 30 19.312,00 

1001.X.n.DO xeral Dotacional  30 12.000,00 

1003.X.n.DO xeral Dotacional  20 41.880,00 

1014.L.n.DO local Dotacional  20 94.176,00 

2016.X.n.DO xeral Dotacional  20 140.640,00 

2078.X.n.DO xeral Dotacional  20 126.480,00 

1008.X.n.E xeral Educativo 20 213.616,00 

910.L.n.EL local Xardín 20 11.200,00 

2004.X.n.EL xeral Espacio Libre 20 103.600,00 

2003.L.n.EL local Espacio Libre 20 20.650,00 

2009.L.n.EL local Espacio Libre 20 12.740,00 

2042.L.n.EL local Espacio Libre 20 2.366,00 

2043.X.n.EL xeral Espacio Libre 20 120.610,00 

2045.X.n.EL xeral Espacio Libre 30 1.141.192,00 

2060.L.n.EL local Espacio Libre 20 54.670,00 

2066.X.n.EL xeral Espacio Libre 30 169.000,00 

2067.X.n.EL xeral Espacio Libre 20 340.808,00 

2068.X.n.EL xeral Espacio Libre 20 82.940,00 

611.X.e.I xeral EDAR ampliacion 30 4.267.200,00 

1006.X.n.S xeral Ampliación Hospital da Costa 20 2.267.580,00 

1009.X.n.S xeral Ampliación Hospital da Costa 20 185.728,00 

TOTAL    13.583.796,00 
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Tendo en conta a programación e o orzamento anual medio do Concello de 7.299.861,00 €, temos 
as seguintes porcentaxes ANUAIS adicadas o investimento segundo a programación establecida. 

 

PRAZO Total % sobre orzamento anual 
10 2.553.210,00 3,50% 
20 5.312.842,00 7,28% 
30 5.717.744,00 7,83% 

Total general 13.583.796,00 6,20% 
 

Tendo en conta que a porcentaxe media de investimento é do 22 %, resulta viable a programación 
feita. 

 

 

Terase en conta a fonte de ingresos pola materialización da cesión do aproveitamento tipo do 10 
%, partindo do estudo realizado do desenrolo da iniciativa privada. Si ben estará suxeita a 
alteracións funcionais no tempo, posibilitará a reducción do investimento con cargo o orzamento 
anual. 

RESUMO ACTUACIONS PRAZOS VALOR CESION 

10 ANOS 812.404,60 € 

20 ANOS 1.297.358,80 € 

30 ANOS 564.664,80 € 

TOTAL 2.674.428,20 € 

 

Neste suposto reduciríase mais a inversión a realizar  

 

PRAZO Total % sobre orzamento anual 
10 1.740.805,40 2,38% 
20 4.015.483,20 5,50% 
30 5.153.079,20 7,06% 

Total general 10.909.367,80 4,98% 
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8.1.6 INICIATIVA PÚBLICA. OUTRAS ADMINISTRACIÓNS 

 

Co fin de acurtar os prazos das actuacións debe buscarse coma alternativa ó financiamento o 
establecemento de convenios coas administracións autonómicas, locais ou estatais, así coma 
entidades financeiras privadas. 

 

8.2 Plan de seguimento ambiental 

As medidas ambientais adoptadas son de carácter regulador ou normativo, sen que se recollan 
actuacións específicas que supoñan un custo económico. As medidas actúan influíndo na 
adecuación dos novos edificios e desenrolos urbanísticos ós criterios do ISA. Polo tanto os posibles 
custos económicos das aplicacións destas medidas recaerán nos novos desenrolos ou edificacións, e 
non directamente sobre a financiamento municipal. 

As medidas propostas dentro do plan de accesibilidade e mobilidade do concello , e que teñen unha 
valoración total de 212.678,99 € está imputada como parte proporcional nas distintas actuacións 
recollidas no apartado 8.1.5. e na valoración dos distintos urbanizables afectados.   

Deberán ser incorporadas ó PXOM a avaliación dos custes derivado da elaboración do ‘Plan de 
Seguimento Ambiental’, para garantir a súa execución. 

A valoración na elaboración das medicións das variables pertencentes ó Plan de Seguimento, é anual, 
concretándose mediante unha estimación económica para o total da vixencia do PXOM. Dita 
valoración concretase a continuación, presupostada fora do Estudio de Viabilidade económica, pola 
súa implicación directa do Plan de Seguimento proposto no presente documento. 

A contía da elaboración das actuacións derivadas no Plan:   

Recompilación de datos, elaboración de informes 
anuais dos sistema de indicadores fixados no ISA 

600,00€ 

Periodicidade Anual 

Custo total período de vixencia PXOM, ata a súa 
revisión. 

16.250,00 € 

O custo para elaboralo seguimento ambiental é moi razoable e poderase asumir directamente 
mediante a financiamento local. 
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9. ANÁLISE DA COHERENCIA 

Analizase a coherencia, por unha parte, entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 
establecidos, e por outra, entre estes obxectivos e a análise de partida que identificou os elementos 
estratéxicos do territorio. 

9.1 Coherencia externa 

Como forma de garantir a coherencia da planificación en fervenza segundo o establecido nas 
Directrices de ordenación do territorio e de evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios 
alleos e inconsistentes, realizouse para o PXOM unha análise que permite avaliar o seu grao de 
compatibilidade coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

Esta análise seguirá unha metodoloxía tipo cuestionario denominado Análise da compatibilidade 
estratéxica (ACE). Pretende ser unha ferramenta para o control da coherencia da planificación que se 
desenvolve en Galicia co diagnóstico e os obxectivos das DOT dividido en: 

 Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade. Explicando como se consideran no 
PXOM os efectos sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

 Proceso de decisión. Analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do 
que se deseña o PXOM. 

 Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia. Avaliando a relación do PXOM cos 
elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do contorno realizado nas DOT. 

 

9.1.1 Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE 

ESTRATÉXICA COAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (ACE - DOT) 

Analizase como se tiveron en conta os efectos do planeamento sobre os aspectos clave detectados 
polas DOT entendidos da seguinte maneira: 

9.1.1.1 Calidade do solo. 

A  posible  afección  sobre  a  calidade  do  solo  dende  o punto de vista da súa ocupación e 
degradación. 

O PXOM promove un uso máis eficiente e sostible do solo a través do fomento de formas de 
crecemento urbano compactas, da rehabilitación e renovación de edificacións, a consolidación 
de intersticios completando tramas existentes ou da optimización territorial e ambiental de 
infraestruturas, dotacións e servizos. Todo iso favorece unha ocupación racional do solo o que leva 
consigo unha menor degradación deste recurso. 

Certos aspectos integrados no PXOM, poñen en valor de forma significativa os usos do solo. A 
calidade do solo é congruente co usos existente, tanto en ocupación como en degradación. As 
zonas delimitadas como tal correspóndense con áreas xa edificadas, mentres que as distintas 
categorías de solo rústico son congruentes co valores especiais de protección que albergan.  

O solo urbanizable residencial  e o solo urbano non consolidado ven a ocupar espazos intersticiais ó 
solo urbano consolidado, colmatando a malla urbana, na periferia no primeiro dos casos, pero que 
pechan o solo urbano mediante vías perimetrais e conectan vías iniciadas e inacabadas. 

9.1.1.2 Vocacionalidade de ámbitos.  

O modo en que a asignación de usos é coherente coa capacidade produtiva do solo. 

Con este planeamento evitase os desenvolvementos urbanísticos nos espazos de maior valor 
agrolóxico e forestal respectando a capacidade produtiva do solo. Tamén se evitan os espazos de 
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maior valor ecolóxico e fraxilidade paisaxística. 

O planeamento intenta recoller en cada clase de solo os ámbitos cunha identificación acorde a 
súa natureza. Os criterios de ordenación do ISA, definen unha clasificación do solo acorde á Lei, 
pero tamén incorporan criterios onde a realidade existente sexa a premisa principal no 
establecemento de clasificación e cualificación do solo. 

9.1.1.3 Exposición a riscos. 

Grao de exposición a riscos, ben sexa resultado da ocupación de espazos que presenten riscos ou 
pola xestión de actividades que poidan influír en dita exposición. 

O plan reduce a exposición a riscos tanto naturais como antrópicos a través do planeamento 
urbanístico, que de acordo coa información incluída no PXOM define as áreas de riscos que 
servirán como condicionante na implantación de usos. 

En referencia ao risco de incendios, búscase reducir o risco sobre a poboación mediante criterios 
de ordenación para explotacións forestais intensivas, núcleos de poboación e novos crecementos 
urbanísticos. 

Realizase no ISA a recompilación de información necesaria sobre os riscos naturais e tecnolóxicos 
no Concello. Determinase a inexistencia de ámbitos suxeitos a este tipo de riscos. 

Ben pola propia ordenación do territorio (solo rústico de espazos naturais no caso dos movementos 
de ladeira) ou polas medidas adoptadas na ordenación pormenorizada (espazos libre nas áreas de 
posible asolagamento), o Plan exclúe do proceso urbanizados aquelas áreas mais susceptibles de 
sufrir ditos riscos, aínda que cualifican cun baixo grado de denominación (medio ou baixo) no 
apartado que o estuda. 

9.1.1.4 Integración paisaxística. 

Atende ao modo en que se considera a paisaxe e a integración das actuacións con ela. 

A elaboración do PXOM centrouse en unidades de paisaxe, realizando unha análise a escala de 
detalle que permitiu afondar en todos os elementos que interactúan no territorio. Isto deu lugar á 
obtención dun coñecemento na planificación do territorio considerándoo desde o punto de vista 
dinámico e non como un escenario estático onde se levan a cabo as actividades humanas. 

Así mesmo, inclúense criterios de integración paisaxística para as actuacións que se deriven da 
planificación territorial e urbanística. 

Realizase un estudio do paisaxe, co obxecto de identificar e cualificar as zonas mais susceptibles no 
sentido da posibilidade de  sufrir efectos visuais. A partir dunha zonificación en áreas de igual 
resposta, determinase a fraxilidade, tanto en termos cuantitativos como en cualitativos. 

De detectarse áreas de alto efecto visual, determinaríanse as medidas preventivas ou as restricións 
necesarias na ordenación, para evitar estes efectos negativos. 

A baixa fraxilidade, así como a cualificación da paisaxe, non fan conveniente a determinación dun 
solo rústico de protección da paisaxe no Concello, pero si abicase neste ámbitos (bordo litoral e 
zonas elevadas do terreno, na cara oeste do Concello), como solo rústico de especial protección 
de costas, no primeiro caso e solo rústico de especial protección forestal e de espazos naturais no 
segundo. 

9.1.1.5 Conservación do patrimonio natural e cultural. 

Grao en que se pode afectar aos espazos de interese natural e cultural recoñecidos. 

Tanto para os espazos de interese natural e cultural detectados polo PXOM, como para 
aqueloutros recollidos ou que se recollan en instrumentos de planeamento territorial e urbanístico 
establécense criterios que garanten a súa preservación, recuperación e rehabilitación. Así, por 
exemplo, evitarase que os crecementos se dirixan cara a estes espazos. 
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A posta en valor dos valores tanto naturais como patrimoniais, é un dos principais obxectivos do 
Plan Xeral, e que unha vez posto en marcha terá como consecuencia, xa que inicialmente estes 
elementos atópanse moitas veces descoñecidos ou non identificados no terreo. O Plan preverá o 
grado de protección para estes ámbitos, polo que se asegura a súa conservación ó  ter que ser 
informado previamente á calquera actuación nel ou no seu ámbito de protección. 

9.1.1.6 Fragmentación do territorio. 

Como  se  considera  a  conectividade  ecolóxica  e  se  minimiza  a  fragmentación  do  territorio  e  
a  formación  de barreiras. 

O Plan toma como premisa que calquera intervención ao longo das súas fases de execución velará 
por manter a diversidade e funcionalidade ecolóxica do territorio. Para iso, ademais dos corredores 
ecolóxicos detectados, o planeamento urbanístico prevé corredores que promoven a 
permeabilidade do territorio ademais de garantir a integridade funcional dos sistemas naturais. 

Do Concello de Burela non se pode establecer unha fragmentación en sí, posto que o estudio 
necesita dunha maior escala de traballo, estudando o medio rural xunto cos concellos limítrofes. O 
solo urbano é continuo, limitando a fragmentación. 

Tan so abicase unha bolsa de solo urbanizable de uso industrial desligado do solo urbano, como  
resultado da necesidade das actividades económica do Concello, e a consecuencia das escasas 
posibilidades e alternativas de situación no mesmo concello, dado o seu escaso tamaño. 

9.1.1.7  Competitividade económica.  

A  idoneidade  da  elección  e  da  localización dos usos produtivos en relación ao grao de 
competitividade económica. 

Se fomentan a práctica de actividades económicas baixo modalidades ecolóxicas ou de 
produción integrada, e poténcianse os procesos que contribúen ao peche dos ciclos produtivos e 
á valorización económica dos recursos endóxenos. Neste sentido, trátase de fomentar estes criterios 
nas actividades que presentan unha maior potencialidade de aproveitamento dos recursos 
endóxenos en condicións de sustentabilidade como son o sector pesqueiro-marisqueiro, o sector 
agrícola, o sector forestal, o sector enerxético e o turismo nas súas diversas dimensións (urbano, de 
natureza e descanso, de sol e praia, cultural, gastronómico, etc.). 

A creación de novos ámbitos de solo urbanizable de uso industrial, nace co espírito de dotar ó 
Concello de novas áreas empresariais , que dada a extensión do Concello, supón a ampliación 
dunha existente a carón da estrada nacional, e creación dunha nova área dadas as necesidades 
do sector primario (pesqueira),  a actividade secundaria e terciaria no Concello. 

9.1.1.8  Equilibrio no desenvolvemento económico. 

Como  se  atende  ao  feito  da concentración  do  desenvolvemento  económico  nunhas  áreas  
en  detrimento doutras. 

Desde o PXOM considérase o equilibrio no desenvolvemento económico como estratexia para 
evitar unha saturación contraproducente no aproveitamento dos valores asociados á propia 
funcionalidade territorial. Con isto conséguese tamén unha maior compatibilidade e diversificación 
de actividades que en moitos casos chegan a ser complementarias. 

Co obxecto de promover un equilibrio acorde na rexión, previse a implantación de áreas industriais  
no mesmo concello, co obxecto de non fomentar a emigración de actividades comerciais e 
industriais a outros ámbitos e promover a actividade empresarial. 

9.1.1.9  Cohesión social. 

Como se contribúe á promoción da igualdade de oportunidades e de acceso aos servizos 
públicos. 
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A través do PXOM favorecerase o acceso da poboación á información e ás dotacións e servizos.  

A redistribución dos equipamentos e dotacións, a creación de novos espazos libres crea un reparto 
no  territorio ben distribuído, detectado as deficiencias e necesidades de cada ámbito urbano, 
tanto cuantitativamente como cualitativamente. 

9.1.1.10  Calidade de vida. 

Contribución  á  mellora  da  calidade  de  vida  dos  cidadáns a través do fomento de estilos de 
vida adaptados ao contorno. 

Afróntanse diferentes aspectos relativos á calidade de vida como o emprego, o acceso a espazos 
libres e servizos públicos ou a mobilidade, establecendo criterios que emanan da análise do litoral 
realizada durante o proceso de planificación, de xeito que estes criterios en certa maneira 
incorporan as características do contorno e polo tanto melloran a calidade de vida a través do 
fomento de estilos de vida axeitados. 

Neste senso, desde o punto de vista do emprego promocionarase unha distribución máis equitativa 
dos beneficios da explotación de recursos entre as actividades económicas desenvolvidas. Ou na 
planificación de infraestruturas deberanse garantir condicións de seguridade e comodidade para 
os usuarios dos xeitos de transporte non motorizados. 

O proceso do PXOM, tomando todos este criterios en consecuencia, ten como resultado a mellora 
da calidade de vida. O programa de actuacións determina as liñas estratéxicas dos programas a 
realizar para o PXOM, unha vez avaliados  e xustificadas os estándares urbanísticos de calidade de 
vida segundo a Lei 9/2002. 

9.1.1.11  Gobernanza.  

A eficacia, calidade e boa orientación na coordinación coas distintas administracións. 

As determinacións contidas no PXOM rexen as actuacións das distintas administracións de carácter 
estatal, autonómico e local con incidencia. Polo que para garantir unha coordinación eficaz e de 
calidade adóptase como principio reitor de actuación o de colaboración interadministrativa, así 
cada administración arbitrará os medios adecuados para que as demais poidan participar nas 
decisións propias mediante informes, audiencias, documentos e, no seu caso, a través dos órganos 
de coordinación que poidan crearse. 

Ademais e en particular promoveranse convenios de colaboración entre as distintas 
administracións, ao obxecto de executar proxectos de ordenación e restauración ambiental 
conforme os criterios de actuación establecidos neste Plan ou nos plans e proxectos de 
desenvolvemento que poidan aprobarse. 

As determinación contidas no Plan Xeral necesitarán ser cotexadas e revisadas polas distintas 
administracións, polo que a tramitación do Plan Xeral segue os contidos descritos na Lei 9/2002  

9.1.1.12  Calidade do aire. 

En que medida se favorece a consecución dunhas condicións de calidade do aire que permitan 
un contorno saudable. 

O planeamento establece que para a localización das actividades e infraestruturas emisoras de 
calquera tipo de contaminación atmosférica débese priorizar a prevención e minimización dos 
posibles efectos sobre a saúde da poboación e sobre os sistemas naturais. 

Así mesmo, inclúese unha serie de criterios que adoptar para a consecución dunhas condicións de 
calidade do ar que permitan un contorno saudable, como a creación de masas forestais e espazos 
verdes, o establecemento de bandas de protección entre as zonas habitadas ou especialmente 
sensibles e os focos emisores ou o mantemento das condicións de luminosidade das horas 
nocturnas. 
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A determinación das zonas  de maior efecto no aire, como é no caso das novas áreas de solo 
urbanizable de uso industrial virá acompañada das pertinentes medidas  preventivas e correctoras, 
para minimizalos efectos ambientais negativos sobre estes. 

9.1.1.13  Calidade da auga. 

Reflicte  como  se  considera  a  calidade  dos  recursos hídricos,  tanto  no  mantemento  da  
calidade  como  na  recuperación  das masas degradadas.  

O PXOM presta especial atención ao mantemento da calidade dos recursos hídricos mediante 
actuacións de erradicación de verteduras que non cumpran as condicións de calidade e a través 
da promoción de sistemas de saneamento adecuados. Mesmo se condiciona o desenvolvemento 
de novos ámbitos de planeamento á garantía dun sistema de saneamento e depuración 
adecuado. 

O PXOM realiza un estudio da situación das estacións de tratamento da auga e a súa idoneidade, 
propoñendo as melloras nestes sistemas, de selo caso.  

A calidade dos cursos fluviais e as súas augas vense a mellorar, o realizar o Plan un estudio sobre a 
realidade dos sistemas de saneamento e as súas características, concretando e avaliando os casos 
que estes sistemas non satisfacen os mínimos legais de calidade impostos ós verteduras. 

9.1.1.14  Consumo de recursos hídricos 

Refírese á forma en que se consideran as necesidades  de  recursos  hídricos,  o  esforzo  na  
redución  do  consumo  e a adaptación do planeamento á dispoñibilidade real de recursos 
hídricos. 

Para a redución do consumo de auga, o PXOM inclúe unha serie de consideracións como a 
renovación das redes existentes con problemas de eficiencia, a implantación de sistemas de aforro 
ou o fomento da reutilización de augas residuais. 

A implantación e tramitación do Plan Xeral supón unha mellora na xestión dos recursos hídricos, así 
como unha posta ó día. A avaliación dos recursos e a calidade destes pon de manifesto unha serie 
de deficiencias, que ó atoparse suxeito o PXOM a informe dos distintos organismo competentes de 
auga, son inmediatamente corrixidos e emendados, da cordo cos trámites legais establecidos ó 
efecto. 

Ademais, os desenvolvementos previstos no PXOM contan cas necesidades hídricas suficientes para 
satisfacer a demanda.  

9.1.1.15  Consumo enerxético. 

Refírese  á  forma  en  que  se  consideran  as  necesidades  enerxéticas,  os  esforzos  na  redución  
do  consumo  enerxético  e potenciación de enerxías renovables. 

Na medida do posible o planeamento persegue a través do modelo territorial proposto a redución 
das necesidades enerxéticas. Do mesmo xeito, facilita a implantación de fontes de enerxía 
renovables. 

Proponse desde o ISA unha serie de medidas de aforro no consumo enerxético, principalmente no 
tocante ó consumo público, que é onde se pode actuar dunha forma mais directa. 

9.1.1.16  Xeración de residuos 

O modo en que se afronta a xestión de residuos, en especial a redución na xeración. 

No tocante á xestión de residuos, o planeamento impulsa os sistemas de recollida selectiva 
para favorecer a reutilización e reciclaxe dos materiais. En canto ao desenvolvemento de novos 
ámbitos, garante o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos residuos e a 
localización das instalacións de recollida, tratamento e xestión dos residuos farase atendendo a 
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condicións de accesibilidade e de acordo ao modelo que determine a planificación sectorial en 
materia de residuos. 

Avaliase o sistema de xestión de residuos, tato no ISA como na memoria, establecendo aquelas 
medidas que integran unha maior eficiencia na xestión, independentemente da concienciación 
cidadán, á hora de reciclar e reducilo  consumo. 

9.1.1.17  Emisión de Gases Efecto Invernadoiro.  

O  modo  en  que  se  xestionan as  emisións  de  gases  efecto  invernadoiro,  os  esforzos  de  cara  
á  súa redución. 

O esforzo para a redución de emisións de gases efecto invernadoiro lévase a cabo coa aplicación 
dos criterios establecidos para a ordenación da mobilidade e a enerxía. 

Os gases de efecto invernadoiro ven principalmente dados polas deficiencias na mobilidade peonil 
e de bicicleta, abusando do uso dos vehículos a motor. E polo tanto un obxectivo prioritario no  
PXOM  a  creación de novas dotacións distribuídas no territorio, centros de traballo accesibles e 
equidistantes, así como ir paulatinamente reducíndoas necesidades de movementos. Así por 
exemplo, os trámites administrativos poderanse facilitar por vía web ou telefono, para evitar 
desprazamentos á capitalidade. 

9.1.1.18  Necesidades de mobilidade.  

Como  se  inflúe  nas  necesidades  de  transporte tanto de persoas como de mercadorías. 

O PXOM favorece a redución das necesidades de mobilidade a través do modelo territorial 
proposto e os criterios establecidos para o planeamento urbanístico. Foméntanse 
desenvolvementos que aposten por modelos de mobilidade sostible, evitando os crecemento 
lineais e os dispersos e optando por estruturas de asentamento que aumenten a compactidade, 
diversidade e complexidade de usos. 

Especialmente inclúense criterios de ordenación e xestión de mobilidade para as actuacións 
grandes xeradoras de mobilidade como centros comerciais, centros de transporte, grandes centros 
produtivos ou crecementos urbanísticos de especial relevancia. 

Inténtanse reducir o mínimo tanto os itinerarios realizados en vehículos a motor como a súa 
lonxitude, evitando os movemento. 

A mellora na conectividade do Plan evita movementos urbanos innecesarios, soluciona  problemas 
de tráfico e atascos, mellora a conexión cos principais equipamentos, e aumenta o numero de 
prazas de aparcadoiro dispoñibles no Concello. 

9.1.1.19  Equilibrio no reparto modal.  

En  relación  aos  esforzos  que  se  fan  para  a diminución da dependencia do vehículo privado a 
través da potenciación doutros modos 

O Plan favorece o uso de modos alternativos ao vehículo privado motorizado a través do 
planeamento urbanístico que deseña os itinerarios de mobilidade contemplando o uso do 
transporte colectivo, en bicicleta ou peonil e para as actuacións significativas de xeración de 
mobilidade garantir a súa accesibilidade con modos alternativos ou colectivos. 

A concentración da poboación  potenciaría a posibilidade de implantar un sistema público de 
transporte.  

A creación dunha área industrial neste mesmo eixo podería igualmente facilitar os desprazamentos, 
ó estandarizarse tanto o lugar do traballo como os horarios laborais.  
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9.1.2 Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade. ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE 

ESTRATÉXICA CO PLAN DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO (ACE - POL) 

9.1.2.1 Calidade do solo 

A posible afección sobre a calidade do solo desde o punto de vista da súa ocupación e 
degradación 

A ordenación dos novos crecementos así como a regulación de actividades que a desenvolver 
susceptibles de producir unha transformación significativa do territorio, tales como as instalacións 
enerxéticas, acuícolas, infraestruturas (portuarias, vías de comunicación, liñas de produción e 
distribución de enerxía, etc.), ou industrias contaminantes, se realiza atendendo á prevención e 
minimización dos efectos sobre calquera dos elementos ou espazos de valor recollidos neste Plan. 

O crecemento urbano fomenta formas de desenvolvemento compacto e, pola súa vez, 
vertebrado co seu contorno inmediato de maneira que garante un uso eficiente e sostible dos 
recursos, así como a optimización territorial e ambiental de infraestruturas, dotacións e servizos. 

Se fomenta a recuperación e rehabilitación, segundo corresponda, dos elementos ou espazos de 
valor natural e cultural recollidos polo presente Plan, así como daqueloutros recollidos polos seus 
instrumentos de desenvolvemento e o planeamento territorial e urbanístico. 

Co obxecto de conseguir un uso máis eficiente e sostible do solo, o planeamento fomenta a 
rehabilitación e renovación das súas edificacións e a consolidación dos intersticios completando as 
tramas existentes. 

Quedan prohibidos os novos crecementos illados, coa excepción dos solos industriais e de 
equipamentos que o poderán ser atendendo ás mellores condicións de accesibilidade e de xeito 
que se prevexan e minimicen os efectos negativos sobre o territorio. 

9.1.2.2 Vocacionalidade de ámbitos 

O xeito en que a asignación de usos é coherente coa capacidade produtiva do solo 

O PXOM establece unha estrutura composta de elementos que se superpoñen e completan 
recollendo as particularidades de cada ámbito co obxectivo de garantir a conservación, 
protección e posta en valor das zonas. 

A escala de traballo do POL estableceuse: áreas de protección ambiental, áreas de mellora 
ambiental e paisaxística; áreas de ordenación litoral; corredores; espazos de interese paisaxístico; a 
rede de espazos naturais de Galicia; os asentamentos; e os sistemas xerais territoriais. 

Para cada un destes elementos, recóllense as determinacións necesarias para a súa xestión na 
normativa establecendo: 

- Principios que recollen a finalidade ou o propósito que se persegue en cada un destes 
ámbitos. 

- Criterios que establecen as pautas ou a metodoloxía que seguir para conseguir os obxectivos 
anteriormente descritos. 

- Normas que regulan as condicións para a implantación dos usos, e os desenvolvementos 
urbanísticos se os houbera. 

9.1.2.3 Exposición a riscos 

Grao de exposición a riscos ben sexa resultado da ocupación de espazos que presenten riscos ou 
pola xestión de actividades que poidan influír na dita exposición 

O planeamento, de acordo coa información incluída no POL e outras fontes dispoñibles, define as 
áreas de riscos, tanto naturais como antrópicos, que condicionen ou desenvolvan a implantación 
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de determinados usos. 

Nas áreas en que se constate a presenza de riscos, será necesaria a xustificación precisa e 
exhaustiva das condicións necesarias á súa excepcional ocupación. En tal caso, o planeamento 
especifica os parámetros e medidas correctoras esixibles á actuación. 

Sen prexuízo do establecido na Lei 3/2007, do 27 de abril, de prevención e defensa contra 
incendios forestais de Galicia, non se poderán implantar novas explotacións forestais intensivas a 
unha distancia inferior de 50 metros de núcleos de poboación. Do mesmo xeito, e salvo 
xustificación expresa da necesidade da súa localización no dito ámbito, nos novos crecementos 
urbanísticos non poderán implantarse edificacións a unha distancia inferior á anteriormente 
establecida. 

O planeamento considera as estratexias que realice sobre as previsións e evidencias dos efectos do 
cambio climático para poder adaptar a planificación territorial e urbanística aos posibles cambios 
na variación da cota de inundación, o retroceso da liña de costa e as variacións na frecuencia e 
intensidade de fenómenos naturais adversos, tales como temporais, inundacións, etc. 

9.1.2.4 Integración paisaxística 

Atende ao xeito en que se considera a paisaxe e a integración das actuacións con ela 

Considerando o importante peso que a consideración da paisaxe ten nos fundamentos do deseño 
e elaboración do PXOM, se realizou un estudo paisaxístico contemplando as seguintes medidas: 

- Parte dunha análise sistemática do lugar (morfoloxía, estruturas, tipoloxías, visibilidade, etc.). 
Enténdese por lugar non só a parcela onde debe implantarse o proxecto senón o ámbito territorial 
que lle é propio. 

- Identifica os elementos característicos do lugar, os que o fan diferente doutros e que deben 
incorporarse ao proxecto e servir ao mesmo tempo para escoller a estratexia de implantación. 

- Analiza o programa funcional de maneira que sexa este o que se adapte ao lugar e non ao 
revés. 

- Estuda a percepción social do lugar, a percepción deste polos cidadáns, o seu grao de 
implicación e valoración. 

- Analiza a complementariedade estrutural e funcional dos novos usos e construcións co seu 
contorno natural e urbano. 

- Con carácter xeral, a noción de integración paisaxística asóciase a variables como a 
harmonía, a orde, o respecto ou a coherencia, entre outros. A maioría das veces, estes conceptos 
están ligados a unha restauración ambiental e natural do contorno no que se localizan. 

9.1.2.5 Conservación do patrimonio natural e cultural 

Grao no que se poden ver afectados os espazos de interese natural e cultural recoñecidos 

Foméntase a recuperación e rehabilitación, segundo corresponda, dos elementos ou espazos de 
valor natural recollidos no POL, así como daqueloutros recollidos polos seus instrumentos de 
desenvolvemento e o planeamento territorial e urbanístico. 

A ordenación dos novos crecementos así como a regulación de actividades para desenvolver 
susceptibles de producir unha transformación significativa do territorio se realiza atendendo á 
prevención e minimización dos efectos sobre calquera dos elementos de valor cultural recollidos 
neste Plan. 

Con carácter xeral, o planeamento non dirixirá os crecementos urbanísticos cara aos elementos e 
hábitats máis fráxiles. Deste xeito evitaranse os crecementos dirixidos cara a estes ámbitos e espazos 
e, especialmente, cara ás categorías recollidas nas Áreas de Protección, así como cara aos 
elementos de carácter natural e cultual destacados. Do mesmo xeito, deberán dirixirse cara ás 
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zonas con pendentes máis suaves. 

O planeamento urbanístico identifica, preserva, mellora e pon en valor o patrimonio cultural. 
Fomentase a recuperación e rehabilitación, segundo corresponda, dos elementos ou espazos de 
valor cultural recollidos no PXOM, así como daqueloutros recollidos polos seus instrumentos de 
desenvolvemento e o planeamento territorial e urbanístico. 

Se evita calquera afección dos elementos patrimoniais. As construcións localizadas nas 
inmediacións de bens inmobles de interese cultural, artístico, histórico, arqueolóxico, típico ou 
tradicional acadan a adecuada harmonización con eles. 

9.1.2.6 Fragmentación do territorio 

Como se considera a conectividade ecolóxica e se minimiza a fragmentación do territorio e a 
formación de barreiras 

Calquera intervención ao longo das súas diferentes fases de execución vela por manter a 
diversidade e funcionalidade ecolóxica do territorio. A distribución sobre o territorio dos hábitats, 
tanto os de alto valor –bosques, lagoas, ribeiras-, como os primarios –parcelario cultivado, pasteiros 
ou forestais industriais as relacións e contactos entre eles determinan a riqueza ecolóxica dunha 
paisaxe. Nestas estruturas desempeñan un papel clave os intercambios e transferencias que se dan 
entre uns hábitats e outros sobre a base da súa proximidade ou do aproveitamento de corredores 
ecolóxicos. 

O planeamento urbanístico prevé corredores ecolóxicos, tomando como punto de partida os xa 
recollidos polo POL, co obxecto de crear un sistema de espazos libres que promovan a 
permeabilidade do territorio ademais de garantir a integridade funcional dos sistemas naturais e 
favorecer a conectividade ecolóxica. 

9.1.2.7 Competitividade económica 

A idoneidade da elección e da localización dos usos produtivos en relación co grao de 
competitividade económica 

Se fomenta a práctica de actividades económicas baixo modalidades ecolóxicas ou de produción 
integrada, e potenciaranse os procesos que contribúan ao peche dos ciclos produtivos e á 
valorización económica dos recursos endóxenos. 

Neste sentido se trata de fomentar estes criterios nas actividades que presentan unha maior 
potencialidade de aproveitamento dos recursos endóxenos en condicións de sustentabilidade 
como son o sector pesqueiro - marisqueiro, o sector vitivinícola, o sector forestal, o sector enerxético 
e o turismo nas súas diversas dimensións (urbano, de natureza e descanso, de sol e praia, cultural, 
gastronómico, etc.). 

No caso en concreto do sector pesqueiro - marisqueiro, tense en consideración os obxectivos das 
estratexias dos grupos de acción costeira correspondentes e así fomentar unha utilización eficiente 
dos instrumentos financeiros de que dispoñen. 

9.1.2.8 Equilibrio no desenvolvemento económico 

Como se atende ao feito da concentración do desenvolvemento económico nunhas áreas en 
detrimento doutras 

No ámbito litoral do que se ocupa o planeamento non existen grandes diferenzas en cuestión de 
potencial económico, xa que o desenvolvemento do litoral ten a súa base nos propios valores 
paisaxísticos e naturais asociados á costa. 

Desde o PXOM considérase o equilibrio no desenvolvemento económico como estratexia para 
evitar unha saturación contraproducente dos valores asociados á propia funcionalidade territorial 
dos recursos do litoral. Con isto conséguese unha maior compatibilidade e diversificación de 
actividades que en moitos casos chegan a ser complementarias. 
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9.1.2.9 Cohesión social 

Como se contribúe á promoción da igualdade de oportunidades e de acceso aos servizos públicos 

O planeamento territorial e urbanístico fomenta a cohesión social incorporando solucións que 
consideren tamén a perspectiva dos colectivos vulnerables (como son as persoas dependentes). 

Favorecese o acceso da poboación á información e ás dotacións e servizos partindo do 
fortalecemento dos núcleos tradicionais, fortalecendo así unha rede, sobre todo no medio rural, co 
obxecto de mellorar a calidade de vida dos cidadáns. 

Así mesmo, en xeral, a cobertura de dotacións e servizos para as necesidades básicas da 
poboación considerará tanto á poboación residente como á estacional, nomeadamente nas 
comarcas costeiras con maior importancia do turismo estacional. 

9.1.2.10 Calidade de vida 

Contribución á mellora da calidade de vida dos cidadáns a través do fomento de estilos de vida 
adaptados ao contorno 

Se promove unha distribución equitativa dos beneficios da explotación de recursos entre as 
actividades económicas desenvolvidas. Neste senso, favorecese a ocupación dos postos de 
traballo xerados nas ditas actividades pola poboación local, especialmente na implantación de 
actividades susceptibles de producir unha maior transformación do territorio como poden ser as 
instalacións enerxéticas, as acuícolas, as infraestruturas portuarias, e as industrias, así como as 
dotacións turísticas. 

A planificación de infraestruturas garante condicións de seguridade e comodidade para os 
usuarios dos xeitos de transporte, especialmente dos non motorizados. 

9.1.2.11 Gobernanza 

A eficacia, calidade e boa orientación na coordinación coas distintas administracións 

As determinacións contidas neste Plan rexen as actuacións das distintas administracións de 
carácter estatal, autonómico e local con incidencia no territorio do ámbito. Con tal fin, adoptarán 
como principio reitor da súa actuación o de colaboración interadministrativa, arbitrando os medios 
adecuados para que as demais poidan participar nas decisións propias mediante informes, 
audiencias, documentos e, se é o caso, a través dos órganos de coordinación que poidan crearse. 

En particular promoven convenios de colaboración entre as distintas administracións, co obxecto 
de executar proxectos de ordenación e restauración ambiental conforme os criterios de actuación 
establecidos neste Plan ou nos plans e proxectos de desenvolvemento que poidan aprobarse. 

9.1.2.12 Calidade do ar 

En que medida se favorece a consecución dunhas condicións de calidade do ar que permitan un 
contorno saudable 

A planificación das actividades e infraestruturas emisoras de calquera tipo de contaminación 
atmosférica: fisicoquímica, acústica, luminosa ou electromagnética, para a súa localización prioriza 
a prevención e minimización dos posibles efectos sobre a saúde da poboación e sobre as 
funcionalidades dos sistemas naturais, fronte ao establecemento de medidas correctoras, 
mitigadoras ou compensatorias. 

Se identifica as fontes de contaminación atmosférica existentes e realizar unha aproximación ao 
seu comportamento para que, dunha banda, a planificación de novas actividades ou 
infraestruturas emisoras as consideren co obxecto de evitar posibles efectos acumulativos ou 
sinérxicos; e doutra, se poidan establecer as medidas correctoras, mitigadoras ou compensatorias 
que correspondan. 
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9.1.2.13 Calidade da auga 

Reflicte como se considera a calidade dos recursos hídricos 

Para o desenvolvemento de novos ámbitos de planeamento, será condición sine qua non que o 
sistema de saneamento e depuración correspondente, sexa autónomo ou sexa pertencente a 
unha rede xeral, dea como resultado un efluente coas condicións idóneas para o seu retorno ao 
medio sen risco de contaminación, tal e como esixe a normativa correspondente. 

O deseño do sistema de saneamento e drenaxe no seu conxunto é tal que ten en conta a 
capacidade de admisión do medio receptor, de maneira que a calidade, cantidade, e frecuencia 
de calquera vertedura aos medios receptores cumpra cos requisitos establecidos pola lexislación 
vixente de control de emisións e se cumpran os obxectivos establecidos de calidade dos sistemas 
acuáticos. 

Se contempla as actuacións necesarias para erradicar as verteduras directas ao dominio público 
hidráulico ou ao marítimo terrestre que non cumpran coas condicións de calidade determinadas 
pola normativa aplicable. 

9.1.2.14 Consumo de recursos hídricos 

Refírese á forma en que se consideran as necesidades de recursos hídricos, o esforzo na redución 
do consumo e a adaptación do planeamento á dispoñibilidade real de recursos hídricos. 

A planificación hidrolóxica servirá de referencia para a planificación das políticas sectoriais e a 
ordenación dos distintos usos e actividades, co obxectivo de acadar unha utilización eficiente do 
recurso auga na súa concepción de ciclo, que permita manter as súas funcións ecolóxicas ao 
mesmo tempo que se cobren as necesidades de abastecemento, saneamento e depuración. 

Se fomenta a máxima eficiencia nos sistemas de abastecemento e saneamento coa implantación 
das últimas tecnoloxías que mellor se adapten ás condicións de demanda do recurso e de xeración 
de augas residuais, tendo en conta especialmente o seu posible carácter estacional. Para iso, se 
presta especial atención ás seguintes consideracións: 

Se potencia a reutilización das augas residuais convenientemente tratadas, aplicándoa a procesos 
industriais, tarefas de limpeza pública, rega de espazos libres, regadíos ou outros usos similares. 

Se promove a implantación de sistemas e mecanismos de aforro dos recursos hídricos, que será de 
obrigado cumprimento para as instalacións e edificios públicos. 

9.1.2.15 Consumo enerxético 

Refírese á forma en que se consideran as necesidades enerxéticas, os esforzos na redución do 
consumo enerxético e potenciación das enerxías renovables 

Na medida do posible, o planeamento persegue co modelo territorial proposto a redución das 
necesidades enerxéticas. Do mesmo xeito, facilitará a implantación de fontes de enerxía 
renovables. 

As infraestruturas de produción, distribución e transporte da enerxía optimiza a súa integración no 
territorio. No caso das novas infraestruturas que e planifiquen, así como a reconversión, ampliación 
ou mellora das xa existentes, a súa localización ou percorrido deben prever e evitar os posibles 
efectos negativos sobre o territorio. 

No referente ás infraestruturas existentes, se procura súa integración paisaxística polo menos 
naqueles espazos que pola súa significación e valor patrimonial, ambiental ou paisaxístico se 
considere necesario para o mantemento dos seus valores. Nestes casos, se procura o soterramento 
dos seus tendidos aéreos. 
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9.1.2.16 Xeración de residuos 

O xeito en que se afronta a xestión de residuos, en especial a redución na xeración 

Se garante o incremento da capacidade de recollida e tratamento dos residuos para o 
desenvolvemento de novos ámbitos tanto no ámbito territorial como urbanístico. 

O planeamento delimita os espazos necesarios para levar a cabo no seu territorio as verteduras de 
terras e materiais procedentes de escavacións, ao abeiro do previsto no Real Decreto 105/2008, do 
1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición. 

Se promove o uso das explotacións mineiras abandonadas como vertedoiros de inertes, previos aos 
requisitos e trámites establecidos na lexislación sectorial específica, a través dos correspondentes 
proxectos de restauración ambiental e paisaxística. 

Se prevé e propón as localizacións máis adecuadas para as instalacións de recollida, tratamento e 
xestión dos residuos atendendo ás condicións de accesibilidade e de acordo coa planificación 
autonómica de xestión de residuos. En xeral, se impulsan os sistemas de recollida selectiva para 
favorecer a reutilización e reciclaxe dos materiais. 

9.1.2.17 Emisión de gases de efecto invernadoiro 

O xeito en que se xestionan as emisións de GEI e os esforzos cara á súa redución 

É indispensable a integración dos criterios establecidos na normativa sobre mobilidade e enerxía: 

- Se asumen os criterios xerais de ordenación sobre mobilidade, especialmente das 
consideracións referidas ao fomento de xeitos alternativos ao vehículo privado motorizado, para a 
redución das emisións de gases de efecto invernadoiro. 

- Se realizan os esforzos asumibles cara á redución do consumo enerxético global e a 
potenciación das enerxías renovables que permitan tamén favorecer a seguridade enerxética. 

9.1.2.18 Necesidades de mobilidade 

Como se inflúe nas necesidades de transporte tanto de persoas como de mercadorías 

A planificación de itinerarios de mobilidade se deseña en función das características dos 
desprazamentos xerados (puntos orixe/destino, características dos usuarios persoas, mercadorías ou 
ambas, lonxitude, frecuencia, intensidade, etc.). 

Na medida do posible, se realizan sobre a rede de vías e camiños existentes, priorizando aqueles de 
carácter tradicional debido á súa maior integración co modelo de organización do territorio e o 
relevo. 

Se fomentan desenvolvementos que aposten por modelos de mobilidade sostible, evitando os 
crecementos lineais e os dispersos e optando, non obstante, por estruturas de asentamento que 
aumenten a compactidade, diversidade e complexidade de usos. 

Se considera de maneira conxunta o deseño dos itinerarios de mobilidade co obxecto de garantir 
a conexión e accesibilidade da poboación aos novos usos previstos e aos existentes, maximizando 
a eficiencia e calidade do desprazamento. 

A planificación de actuacións significativas na xeración de mobilidade, como grandes centros 
comerciais, centros de transporte, grandes centros produtivos ou crecementos urbanísticos de 
especial relevancia, deberá incorporar os estudos necesarios para que tanto a elección da súa 
localización, como o deseño dos sistemas de infraestruturas garantan a conexión coa rede viaria 
existente, sen menoscabar significativamente a súa capacidade. Igualmente deberán garantir a 
súa accesibilidade a través de xeitos de transporte alternativos ao vehículo privado motorizado. 
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9.1.2.19 Equilibrio na repartición modal 

Con relación aos esforzos que se fan para a diminución da dependencia do vehículo privado a 
través da potenciación doutros xeitos 

Os itinerarios contemplan o uso de medios alternativos ao vehículo privado motorizado en función 
das anteriores características dos desprazamentos e a perspectiva dos colectivos vulnerables, 
como son o transporte colectivo (público ou privado, viario ou ferroviario), en bicicleta ou peonil. 
Para tal efecto, preveranse espazos para a súa circulación e estacionamento especializado. 

Os itinerarios seleccionan, na medida do posible, aqueles percorridos que acheguen calidade e 
benestar ao usuario, como aqueles que inclúen o paso ou o acceso visual a elementos con valores 
naturais, culturais e paisaxísticos en definitiva, sempre que quede garantida a súa protección e 
funcionalidade, o que contribuirá ademais a súa posta en valor. 

Se fomenta a planificación de itinerarios alternativos interurbanos, de tal maneira que se integren o 
tecido urbano e o tecido rural. 

Os itinerarios contemplan o uso de medios alternativos ao vehículo privado motorizado en función 
das anteriores características dos desprazamentos e a perspectiva dos colectivos vulnerables, 
como son o transporte colectivo (público ou privado, viario ou ferroviario), en bicicleta ou peonil. 
Para tal efecto, preveranse espazos para a súa circulación e estacionamento especializado. 

A planificación de infraestruturas garante condicións de seguridade e comodidade para os 
usuarios dos xeitos de transporte, especialmente dos non motorizados 
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9.1.3 Proceso de decisión 

9.1.3.1 Coherencia en fervenza: relación cos obxectivos das DOT. 

Avaliar  a relación  dos  obxectivos  estratéxicos  que  motivan  o  planeamento  cos obxectivos das 
directrices e, no seu caso, obxectivos da planificación intermedia. 

O PXOM segue a liña marcada nas directrices de acordo cos criterios comúns de fortalecer os 
núcleos tradicionais, o litoral e poñer en valor o territorio, mellorar a accesibilidade e mobilidade, 
protexer o patrimonio natural e cultural e afianzar o protagonismo exterior de Galicia. 

Así mesmo, o Plan elaborouse asumindo as funcións que lle foron establecidas nas directrices . 

9.1.3.2 Coherencia transversal: relación cos obxectivos da planificación sectorial. 

Avaliar a relación dos obxectivos estratéxicos do planeamento cos obxectivos da planificación 
sectorial existente. 

O PXOM pretende promover un modelo territorial en harmonía coa paisaxe que poña en valor os 
seus elementos e trazos identitarios. 

A planificación sectorial de infraestruturas de transporte serve como punto de partida para 
comprender o complexo sistema de mobilidade ee o PXOM establece ocupación do solo máis 
racionais redúcense os desprazamentos e polo tanto as necesidades de mobilidade. 

En relación coa planificación de abastecemento e saneamento, o modelo territorial proposto evita 
os procesos de dispersión e polo tanto contribúe co obxectivo dun uso máis eficiente das 
infraestruturas. 

O PXOM incorpora criterios de integración paisaxística ás actuacións previstas no litoral pola 
planificación enerxética. Estas actuacións teñen como obxectivo principal a mellora da rede de 
transporte para satisfacer a demanda, absorber a enerxía xerada prevista e lograr unha 
infraestrutura competitiva e de calidade. 

A planificación de conservación da natureza vese moi favorecida co PXOM e o seu compromiso 
de establecer un modelo territorial que favoreza a funcionalidade e conectividade dos sistemas 
naturais, garantindo a integridade dos sistemas naturais, evitando a presión sobre as súas áreas e 
elementos máis fráxiles e establecendo elementos a xeito de corredores que favorezan a 
conectividade ecolóxica. 

9.1.3.3 Demanda social. 

Avaliar a metodoloxía utilizada para a estimación da demanda que motiva as actuacións do 
planeamento. 

O litoral galego foi historicamente o territorio da actividade económica de maior dinamismo 
poboacional e do desenvolvemento urbano. O cambio de modelo do sistema agrario que 
condiciona a actual estrutura social de Galicia non fixo máis que acentuar este fenómeno, 
potenciando os procesos de migración desde as terras interiores ás zonas costeiras, especialmente 
cara aos centros urbanos. Os procesos de suburbanización ou difusión periférica, que caracterizan 
o sistema urbano galego, son especialmente intensos nas rexións urbanas do litoral e os efectos 
sobre o patrimonio natural, a eficiencia dos ecosistemas, a súa funcionalidade e conectividade, a 
perda e a banalización da paisaxe, o aumento da mobilidade, a calidade do ar, a repercusión 
sobre o cambio climático, aínda que difíciles de cuantificar son significativos. 

Estas presión, ao mesmo tempo que este desenvolvemento socioeconómico, supuxo 
transformacións intensas no territorio. Moitas destas transformacións foron recollidas pola poboación 
como perturbacións que necesitan dun modelo territorial para salvagardar a calidade de vida, a 
paisaxe e os valores deste territorio costeiro.  
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9.1.3.4 Consideración de alternativas. 

Xustificación da elección. Avaliar se o planeamento é resultado da selección entre varias 
alternativas e a xustificación da alternativa seleccionada. 

O  Plan  contempla  a  alternativa  “0”,  entendéndoa  como  o  modelo  territorial  actual,  no  que  
se constatan deficiencias estruturais que o PXOM pretende resolver. 

En canto á alternativa “1”, cínguese a unha revisión conservadora do planeamento existente, 
aplicando a lexislación sectorial. Na alternativa “2”, os crecementos previstos atenderían ás 
necesidades, ao grado de consolidación das edificacións e aos servizos urbanísticos existentes. 

 

9.1.3.5 Consultas e coordinación.  

Avaliar o grao de consenso buscado durante o proceso de planificación desde as perspectivas de: 
métodos e participación cidadá; métodos e consultas a outras administracións públicas; e 
coordinación con políticas, plans e normas 

Realizáronse a petición de informes sectoriais segundo a lei 9/2002 e as consultas segundo o 
documento de referencia. 

O proceso de exposición pública durou dous meses e se dispuxo dunha oficina atendida polo 
equipo redactor diariamente. 

Tamén se realizaron charlas divulgativas a cerca do contido do PXOM. A documentación estivo 
exposta fisicamente na oficina de exposición pública e dixitalmente a través da páxina web do 
concello. 

Todo o proceso de información e tratamento das alegacións, informes e consultas realizouse a 
través do equipo redactor, así coma a contestacións dos mesmos.. 
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9.1.4 Relación cos elementos territoriais estratéxicos 

Nesta área trátase de avaliar a relación do planeamento cos elementos territoriais estratéxicos 
identificados na análise obxectiva do contorno das directrices de ordenación do territorio 

9.1.4.1 Paisaxe, patrimonio natural e cultural. 

O patrimonio natural e cultural ten unha  gran  responsabilidade  na  configuración  da  paisaxe  
constituíndo dous  dos  principais  activos  para  o  desenvolvemento. Existen paisaxes naturais de 
enorme atractivo, pero tamén se atopan paisaxes  urbanas,  núcleos  rurais  e  paisaxes  ligadas  a  
actividades  agrarias de enorme valor. 

O patrimonio cultural ven recoñecido polo Catálogo de bens inventariados do PXOM, onde se 
incorporan as medidas de protección establecidas ó efecto, así como a súa situación para a súa 
posta en valor. 

O patrimonio natural do Concello incorporase mediante a axeitada ordenación do solo nunhas 
áreas onde a especial protección ven dada polas propias limitacións impostas na Lei 9/2002. 

A paisaxe estudáse mediante técnicas de valoración obxetivas, determinándose as áreas de maior 
relevancia paisaxística e determinándose de selo caso as protección adecuadas ó PXOM. 

9.1.4.2 Produción de alimentos. 

A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos da economía galega. Para 
aproveitalos é preciso favorecer  os  procesos  de  transformación  e  de  comercialización  de  produtos 
do agro e do mar e, en particular, aqueles que garanten un beneficio directo aos produtores de base 
galega. 

O PXOM fomenta o aproveitamento en condicións de sustentabilidade das actividades con 
potencialidade que son clave na produción de alimentos. 

Neste sentido, inclúense como solo rústico de protección agropecuaria as zonas de 
potencialidade agraria, para lograr a valorización económica dos recursos endóxenos, e 
establécese solos urbanizables para a instalación de actividades vinculadas ao sector primario. Este 
concello ten gran importancia no sector pesqueiro. O PXOM potencia o espazo portuario e os 
espazos de solo urbanizable para usos complementarios, se ben as políticas pesqueiras non entran 
dentro do ámbito do PXOM 

9.1.4.3  Solo empresarial.  

É  preciso  conxugar  eficacia  e  eficiencia  na  procura da maior rendibilidade dos investimentos en 
parques empresariais que favorezan  a  súa  función  vertebradora  da  política  territorial,  ao  seren 
deseñados en relación coas súas características funcionais e de localización. 

É prioritario a continuidade na labor empresarial, mediante a implantación de áreas industriais, 
incorporando áreas periféricas as xa existentes ou abicadas en ámbitos próximos, pero non 
integrados nos espazos urbanos anteriores, para evitar os problemas de convivencia entres o medio 
humano e industrial. 

 

9.1.4.4 Turismo. 

É preciso delimitar a especialidade e a eficiencia na creación de ofertas nos destinos turísticos e que 
xeren combinación de produtos axeitados para cada espazo, singularidades locais, actitudes da 
poboación, e que ao mesmo tempo, permitan unha certa flexibilidade na ordenación en función dos 
movementos e motivacións da demanda. 
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9.1.4.5 Equipamentos e servizos básicos. 

Os  equipamentos  e  servizos  básicos determinan, en gran medida o benestar e a cohesión social. A 
accesibilidade da cidadanía a eles supón un factor de competitividade territorial que os converte en 
elementos de dinamización da actividade socioeconómica 
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9.2 Coherencia interna 

A figura análise da coherencia [ámbito – análise – obxectivos – alternativas] presenta as relacións das 
primeiras etapas, dende a determinación do ámbito de influencia até a formulación de distintas 
alternativas, pasando pola análise obxectiva e a definición de obxectivos xerais para o planeamento, e 
específicos sobre as variables de sustentabilidade ambiental. 

En primeiro lugar determinouse o ámbito de influencia do PXOM  e  estableceuse  o  ámbito  territorial  de 
estudo sobre o que realizar a análise obxectiva.  

Como resultado desta análise identificáronse e caracterizáronse os elementos  estratéxicos  do  territorio  e  
realizouse  unha  diagnose  da  situación  das variables relativas á sustentabilidade ambiental. Desta 
aproximación á situación de acordo ao ámbito de influencia, puideron ser definidos os obxectivos 
xenéricos e específicos. 

Unha vez definidos os obxectivos e considerando tanto as limitacións e condicionantes como as 
potencialidades e capacidades estratéxicas do territorio que  emanan  da  diagnose  inicial,  formúlanse  
unha  serie  de  propostas  que constitúen as distintas alternativas. 

 

Determinación do ámbito de Influencia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
A continuación, selecciónase a alternativa mellor valorada en termos de eficacia e eficiencia de cara 
á consecución dos obxectivos. Neste caso, a Alternativa 2. 

Toda estratexia de ordenación  leva consigo unha serie de efectos previsibles que se concretan no 
momento da execución sobre o territorio das actuacións derivadas dela. 

A coherencia interna do PXOM cos obxectivos xa está valorada xa no momento en que se fixo o 
análise de alternativas, pois se valorou cal das consideradas era a que mellor se adecuaba ós 
obxectivos do Documento de Referencia. 
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actuación do PXOM 
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Formulación do Plan 

Xeral PXOM 



 

 

 

Informe de Sustentabi l idade Ambiental  
Aprobación P rov i s ional  e  Def in i t iva  -   Marzo  2014  

Páxina  306 

t  a
planes y proyectos
e

Variable Obxectivos e criterios das 
variables ambientais 

Coherencia coa alternativa seleccionada. Medidas 
adoptadas polo PXOM para dar cumplimento ós 

obxectivos.  
Paisaxe Favorecer a integridade 

paisaxística 
 Realizouse un estudio paisaxístico da zona, valorando as zonas a 
preservar.  
Leva aparellado un estudo para mellorar a fachada marítima. 
Recolle as figuras de protección aprobadas. 
Recolle zonas de especial protección en zonas de fraxilidade alta. 
Os desenrolos urbanísticos propostos coinciden con zonas de 
fraxilidade paisaxística baixa, nas zonas de aproveitamento 
forestal de pino e eucalipto. 
Nos desenrolos urbanísticos delimitados determínanse as zonas 
verdes e espazos libres co fin de dar unha maior integración 
paisaxística ós mesmos. 
Realizarase un "Estudo de Efecto e Integración Paisaxística" 
das zonas industriais durante a elaboración dos Planes 
Parciais ou sectoriais para desenvolvelas. 
As zonas verdes a realizar nas zonas industriais realizaranse nos 
bordes, revexetando con especies arbóreas autóctonas e 
tratando de crear pantallas forestais de calidade. 
A urbanización, infraestrutura viaria e edificacións, adaptarase na 
medida do posible ás particulares condicións do relevo 
preexistente, limitando ao máximo os movementos de terras e a 
xeración de noiros de desmonte e terrapléns que, en calquera 
caso, deberán ser acondicionados preferiblemente co emprego 
de vexetación ou mediante revestimento de pedra. 
As normas urbanísticas a través dos capítulo VIII do Título IV e das 
disposicións estéticas de cada tipo de ordenación recollidas no 
capítulo III do Título VIII, tratarán de conseguir unha mellora 
estética. 
Realízase unha ordenación dos bordos urbanos, mediante a 
realización de unidades de actuación e solos urbanizables para 
pechar a malla urbana e mellorar a fachada litoral do concello. 

Natureza Preservar a integridade 
funcional dos sistemas naturais 

Recolle as figuras de protección aprobadas. 
Fíxose un análise das afeccións os canles fluviais existentes, dando 
solucións ás integracións dos mesmos nas zonas urbanizables. 
Fíxose un análise das afeccións a vexetación autóctona, 
definindo zonas de especial protección para estas. 
Fíxose un análise das afección á protección de costas, definindo 
as zonas de especial protección de costas. 
Define un uso urbanizable non delimitado na zona do río 
Perdouro, que se ben corresponde a unha zona de protección de 
augas, o uso tradicional da zona era de explotación forestal de 
pino e eucalipto, polo que o efecto será inferior ó que se pode 
realizar no caso do río Pomedas. 
Realizarase un "Estudo de Efecto Ambiental" dos urbanizables 
como parte do seu Plan Parcial ou de sectorización 
O canle do Río Perdouro revexetarase con especies arbóreas 
autóctonas frondosas de crecemento rápido, creando unha zona 
forestal autóctona. 
As zonas verdes do SURB-ND-R01realizaranse de xeito que inclúan 
a maior superficie posible de corredor ecolóxico, primando a 
conservación dos exemplares maduros de árbores autóctonas. 
As unidades P04, P20, P21, P22, P23, P24 poñen en valor as zonas 
costeiras, fechando a malla urbana cara a zona costeira, e 
posibilitando o desfrute destas, con zonas de calidade ambiental 
alta interpostas. 
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Xestionar a funcionalidade 
propia dos recursos naturais 

Establece a consecución dunha malla de espazos libres, co fin de 
permitir o contacto da poboación coa natureza e a zona 
costeira. 
O estudo para mellorar a fachada marítima inclúe a definición de 
zonas verdes nos desenrolos urbanísticos, que permiten integrar o 
desfrute da zona de protección de costas dende o solo urbano. 
Os solos urbanizables SURB-D02 e  SURB-D03 levan aparelladas 
unhas zonas verdes que permitirán o desfrute e a posta en valor 
da zona do canle do Río Perdouro. 

Patrimonio Preservar e valorizar os 
elementos patrimoniais 

 Realiza unha catalogación exhaustiva dos bens a protexer e 
marca áreas de protección e normas urbanísticas a respectar 
para a protección destes bens. 
O planeamento adecúase ás previsións contidas na lexislación 
sobre patrimonio cultural. 
Delimita zonas históricas de núcleo que se integran no solo 
urbano. 
Establécese a obriga de redactar unha memoria de protección 
do patrimonio nos planes sectoriais, ou proxectos de execución 
daqueles urbanizables ou polígonos de actuación que limiten con 
ámbitos protexidos de carácter patrimonial, co fin de garantir a 
protección destes. 

Sociedade Considerar a estrutura 
demográfica do ámbito e da 
área de influencia 

 O modelo de proxección demográfica está actualizado e ten en 
conta as actuais circunstancias de evolución demográfica. 
O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 
datos actualizados. 

Prever un equilibrio entre a 
poboación e os recursos 

 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 
suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 
Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 
necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 
Existe estudo de capacidade de xestión de residuos urbanos. 
Establécense medidas de mellora da xestión dos residuos.  
Realiza dúas reservas de solo industrial, que é unha das maiores 
necesidades do concello, ó estar esgotado o existente. 
Realiza unha reserva de solo urbanizable acorde coas 
necesidades de crecemento a teito de planeamento, incidindo  
este aumento principalmente na xestión dos espazos non 
consolidados na malla urbana. 

Contribuír  a un entorno 
saudable 

 Define as áreas de riscos, tanto naturais como antrópicos, que 
condicionen a implantación de determinados usos. 
Cumpre sobradamente coa cantidade de espazos libres respecto 
á Lei do Solo.  
Cumpre sobradamente coa cantidade de equipamento 
comunitario e dotacional respecto á Lei do Solo.  
Elabora un plan de seguimento para os efectos ambientais 
detectados. 
Leva aparellado un estudo de zonificación acústica, definindo 
medidas a levar a cabo para a mellora e prevención dos niveles 
de ruído no Concello. 

Garantir a non exclusión  As pendentes  (a través das cotas da rasante grafadas nos 
planos de ordenación do solo urbano), son inferiores ó 4%. no 
caso de pendentes superiores existen trazados peonís alternativos.  
As aliñacións grafadas nos planos de ordenación  garanten os 
movementos, xiros, continuidade e altura libre garanten a 
circulación de persoas con mobilidade reducida. 
A distribución e localización dos equipamentos públicos e 
dotacionais aseguren un uso non discriminatorio. 
A memoria xustificativa incorpora unha reserva de prazas de 
aparcadoiros para persoas con discapacidade, no caso dos 
novos desenvolvementos. 
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Realizáronse reservas de vivendas de protección autonómica, 
para o acceso á vivenda da poboación con menos recursos. 
 
 
 

Favorecer a cohesión social.  Realízanse numerosas reservas de solo dotacional nos polígonos 
de actuación do solo urbano non consolidado mediante a 
ordenación detallada.  
O aumento do solo industrial fomenta a creación de emprego 
para a poboación, mellorando o nivel e a calidade de vida do 
concello. 
Mellora a calidade e superficie dos espazos libres, mellorando a 
calidade de vida do concello. 

Fomentar a participación 
cidadá na toma de decisións 
do Concello. 

 Todo o contido do PXOM estivo sometido a exposición pública e 
a período de alegacións. 
Tivéronse en conta as alegacións recibidas de acordo o recollido 
na memoria descritiva do plan. 

Economía Considerar a estrutura 
socioeconómica do ámbito e 
da área de influencia. 

 O análise do ámbito e da área de influencia está realizado con 
datos actualizados. 
Establece unha axeitada reserva de solo para a ampliación do 
Hospital da Costa dado o seu carácter de equipamento de nivel 
supramunicipal. 
O PXOM establece a reserva de solo industrial dado que Burela 
forma parte do sistema urbano intermedio, sendo unha vila 
subcabeceira, de elevada importancia. Se prevén dúas áreas, 
unha ligada o solo urbano e as súas actividades locais, e outra na 
zona oeste do Concello, nas proximidades da futura autoestrada. 
Esta segunda zona está orientada as actividades empresariais de 
rango comarcal, que deban estar afastadas do solo urbano e 
dos usos residenciais. 

Medio urbano Mellorar a calidade de vida e 
habitabilidade. 

Recolle un aumento de espazos libres. 
Recolle un aumento de áreas dotacionais. 
Recolle un aumento de prazas de aparcamento coa apertura de 
novos viais de ancho suficiente e establecendo zonas dotacionais 
para o aparcamento do hospital. 
Recolle unha serie de apertura de viais, tanto nos urbanizables 
delimitados, como nos polígonos de actuación, que resolven 
necesidades de mobilidade e accesibilidade pendentes no 
núcleo urbano, como é o caso das rúas en fondo de saco. 
Os novos viais abertos garanten a mobilidade de persoas con 
mobilidade reducida con unha limitación de pendentes xeral do 
4% limitando as cotas dos novos viais. 
Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 
Determina a nova ordenación detallada de solos nos cales se 
prevé o uso residencial establecendo as medidas necesarias para 
garantir o axeitado asollamento das vivendas e as condicións dos 
espazos exteriores de calidade, públicos ou privados. 
A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos e 
baleiros existentes. 

Promover solucións integrais 
que minimicen os custes 
ambientais. 

 Realiza zonificacións de acordo os mellores usos do solo. 
A ordenación detallada de polígonos de actuación e solos 
urbanizables delimitados mellora en grande medida o efecto 
ambiental das actuacións. 
Todos os solos urbanizables e polígonos de actuación levan 
aparellado un estudo do trazado das redes de abastecemento e 
saneamento necesarias para conectar coa rede urbana 
existente, incluíndo unha estimación do trazado interior máis 
eficiente  no caso de contar con ordenación detallada. 
O trazado dos novos viais tratan de adaptarse na medida do 
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posible ó terreo existente para evitar grandes movementos de 
terra. 
Establece un cinto de zonas verdes a carón do mar, tratando coa 
ordenación de ocultar as medianeiras e as traseiras das plantas 
baixas. 
Establece unha concentración das actividades industriais con 
maior efecto nunha zona afastada das vivendas minimizando así 
os efectos destas actividades sobre a poboación. 

Medio rural Mellorar a calidade de vida e 
habitabilidade. 

 Inclúe os antigos núcleos rurais dentro da delimitación do solo 
urbano, xa que o crecemento deste integrounos dentro da malla 
urbana. 
Realiza a protección do carácter destas zonas mediante a 
ordenanza O4, conservación. 
Mellora os accesos e os servizos a estes núcleos mediante a 
realización de novos viais de acceso nos polígonos de actuación 
e os urbanizables próximos. 
Mellora as dotacións e espazos libres das zonas anteriormente 
rurais mediante a ordenación detallada dos polígonos de 
actuación e urbanizables próximos. 

Promover solucións integrais 
que minimicen os custes 
ambientais. 

 Diferenza claramente as zonas de aproveitamento agrícola e 
forestal. 
Elimina dúas zonas forestais en zonas de fraxilidade baixa para 
conseguir o solo industrial do que carece Burela. O efecto desta 
medida supón menos do 10% da superficie forestal total do 
Concello. 
Establece zonas de especial protección nas zonas sensibles ou 
protexidas por algunha figura de protección (corredores 
ecolóxicos, lei de costas, etc.). 

Medio industrial Contribuír a creación dun 
entorno de traballo de 
calidade. 

 Define dúas zonas industriais. Unha específica para as 
actividades máis locais e comerciais, entre o actual polígono e a 
estrada nacional; outra nas proximidades do futuro ramal da A-8, 
que poderá especializarse en usos industriais a maior escala, isto 
fai que se poda ter dúas áreas industriais especializadas e mellor 
adaptadas ás necesidades produtivas de cada caso. 
O solo industrial non está ordenado, polo que o desenrolo da 
contorna de traballo quedará supeditada ó Plan Parcial ou 
sectorial correspondente. 
A normativa da ordenación 5 Industrial-comercial, esixe unha 
serie de condicións que melloran a contorna de traballo. 

Optimizar a eficiencia das 
actividades económicas. 

 O plan recolle diversas disposicións e normativas que melloran a 
eficiencia industrial, como recomendacións acerca de aforro 
enerxético, xestión de residuos, etc. 
Os estudos de abastecemento e saneamento contemplan estes 
desenrolos industriais. 
A afección os ámbitos de solo de uso forestal son mínimos, non 
afectando a produtividade do Concello. 
O feito de ter dúas áreas diferenciadas, fai que se poda ter dúas 
áreas industriais especializadas, unha para industrial ou comercio 
a nivel máis local, e outro para nivel supramunicipal, mellor 
adaptadas ás necesidades produtivas de cada caso. 
Mellórase a integración dos espazos portuarios coas súas 
contornas urbanas e territoriais desenvolvendo actuacións de 
eliminación de barreiras e de integración porto-cidade, 
garantindo, en todo caso, a funcionalidade portuaria. 
Os distintos ámbitos definidos cumpren o recollido na LEI 13/2010, 
DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA, garantindo o acceso da 
poboación á oferta comercial coa regulación de usos 
establecida nas ordenanzas, que permite albergar no entorno 
urbano, unha ampla amalgama de usos comerciais 
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Mobilidade Reducir as necesidades de 
mobilidade. 

En xeneral as actuacións propostas melloran a malla viaria 
urbana, mellorando a mobilidade interna, e xerando novos 
itinerarios que resolven problemas existentes. 
Xéranse novas necesidades que non chegan a colapsar as vías 
de comunicación existentes debido ós novos traxectos que 
aparecen.  
Non se pode corrixir as necesidades de mobilidade cara a A-8 
por non poder modificar os accesos á mesma dende Burela. 

Facilitar unha conectividade 
eficiente cara os principais 
destinos. 

 Nos ámbitos do solo urbano non consolidado establécese a 
apertura de novos viais que manterán e completarán a estrutura 
do viario existente, mantendo os anchos das rúas establecidas. 
No ámbito do solo urbanizable establécese tamén a apertura de 
novos viarios que vertebran e conectan cos ámbitos urbanos 
establecidos. O viario principal terá un ancho mínimo e 16 metros. 
Existen actuacións establecendo un viario que permita completar 
as rúas en fondo de saco actualmente existentes no solo urbano. 
Mellórase en grande medida a accesibilidade cara Vilar e Vilar 
do Medio coas actuacións SURB-ND-R01, SURB-R02. 
Establécese un novo ramal acceso ó Hospital da costa dende e 
cara á N-642 mediante o SURB-D01. 

Enerxía Promover o aforro no 
consumo enerxético. 

As normas urbanísticas recollen as especificacións das Normas do 
Hábitat Galego, que favorecen a eficiencia enerxética dos 
edificios. 
As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan a eficiencia 
enerxética. 
Nesta fase recóllese a obriga que nos plans parciais de desenrolo 
das áreas de actuación se esixa a eficiencia enerxética das 
actuacións. 
Establécese unha iluminación máxima das rúas, e o uso de 
luminarias de alta eficiencia enerxética. 

Pular polo uso de recursos 
enerxéticos renovables. 

As normas de obrigado cumprimento da CTE forzan o uso de 
enerxías renovables nas novas edificacións. 
Nesta fase recóllese a posibilidade de implantar mobiliario urbano 
que sexa alimentado mediante enerxías renovables. 

Atmosfera Controlar as emisións 
contaminantes. 

 Recóllese a aprobación dunha normativa de emisións municipal 
que regule as emisións e os verteduras á rede municipal de 
saneamento como parte das medidas correctoras. 
Os novos desenrolos urbanísticos terán que cumprir con este 
regulamento, en especial os usos industriais. 

Ciclo hídrico Garantir o funcionamento do 
ciclo hídrico en tódalas súas 
fases e procesos. 

 Realizouse un estudo de asolagabilidade de todas as cuncas do 
concello, co fin de garantir que non se ordenasen usos 
incompatibles coas chairas de inundación. 
Comprobouse a capacidade de desaugue das O.D.T. da N-642, 
para poder detectar posibles problemas coas unidades de 
actuación e os urbanizables. 
Realizáronse estudos de posibles canalizacións e melloras de 
canle dos treitos dos ríos que poden presentar problemas. 

Garantir a viabilidade dos 
sistemas de abastecemento e 
saneamento en función das 
demandas estimadas a teito 
de planeamento. 

 Existe estudo de Capacidade de recursos hídricos, sendo 
suficientes os existentes para o desenrolo do planeamento. 
Existe estudo de Capacidade de depuración, prevendo unha 
necesidade de aumento da capacidade de depuración (xa 
prevista a nivel de proxecto). 

Promover o aforro dos 
recursos hídricos. 

 Propóñense medidas para reducir o consumo de auga a nivel 
municipal. 
Propóñense medidas para fomentar o uso racional da auga dos 
veciños. 
Os novos planes especiais estarán obrigados fomentar este aforro 
de consumo. 

Ciclos de 
materiais 

Xestionar eficientemente os 
fluxos de materiais e residuos. 

 Existe un análise da capacidade de xestión de residuos sólidos e 
das necesidades de reforzo do mesmo a teito de planeamento. 
Existen medidas correctoras neste ISA acerca dos fluxos de 
residuos, tamén se aplican medidas no plan de seguimento. 
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Usos Axustar os usos ao entorno e 
aos obxectivos propios deste 
planeamento. 

 As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes coas directrices de ordenación do 
territorio de Galicia. 
As determinacións do presente Plan Xeral de Ordenación 
Municipal son coherentes co Plan de Ordenación do Litoral. 
Da cumprimento ás necesidades de solo industrial do Concello 
sen supoñer unha mingua significativa en outros usos. 
Non recolle ningunha actuación urbanística nas zonas de 
protección existentes, nin en zonas de fraxilidade alta ou media. 
Consolida a malla urbana e mellora a mobilidade, a cantidade 
de dotacións e de espazos libres. 
Recolle necesidades supramunicipais, como é a ampliación do 
Hospital da Costa. 

Fomentar as estruturas densas 
compactas  e complexas. 
 

 Non se establecen crecementos illados, a excepción de solos 
industriais,  atendendo ás mellores condicións de accesibilidade e 
de modo que se minimicen os efectos negativos sobre o territorio. 
Co obxectivo de conseguir un uso máis eficiente e sustentable do 
solo, o planeamento fomenta a rehabilitación e renovación das 
súas edificacións e a consolidación dos intersticios completando 
as tramas existentes con carácter previo á ocupación doutros 
solos. 
A ordenación completa a trama urbanística evitando a 
formación de barreiras, compactando e integrando os espazos e 
baleiros existentes. 
Os polígonos de solo urbano non consolidado polo xeral son 
compactacións do tecido existente, operacións de reforma 
interior. Non son crecementos en si mesmo, e en todo caso son en 
dirección contraria a costa de costas o litoral. 
Os solos urbanizables , salvo no caso do SURB-ND-I02, son 
consolidación de espazos baleiros na trama urbana ou no límite 
da mesma. 

Pular por un desenvolvemento 
do Concello ordenado e 
eficiente. 

 Os modelos de ocupación son preferentemente de densidade 
media. Con densidade alta no centro urbano. Nas zonas dos 
asentamentos orixinais as densidades son baixas para 
compatibilizar co entorno das mesmas construción de dúas 
plantas. 
O P.X.O.M. de Burela proporciona unha estrutura urbana sólida, 
consolidando e pechando o tecido urbanístico existente, 
compactando a cidade e pechando os bordos resolvendo a 
conexión das vías perimetrais e de acceso a malla urbana. 
Se prioriza a compactación da cidade mediante operacións de 
reforma interior fronte ós novos desenrolos. A ordenación do solo 
urbano consolidado permite unha capacidade de acollida de 
2.000 vivendas, as operacións de reforma interior prevén 554 
novas vivendas fronte a 339 no desenrolo do solo urbanizable.  
A ordenación detallada dos polígonos de actuación e dos 
urbanizables permite unha distribución racional de espazos libres 
e dotacionais por todo o tecido urbano. 
Establece asómesmo unha axeitada reserva de solo para a 
ampliación do Hospital da Costa dado o seu carácter de 
equipamento de nivel supramunicipal. 
Neste senso tamén establece reserva de solo industrial, tanto para 
o asentamento de novas empresas xa que o solo de uso industrial 
está esgotado, como para o traslado das industrias e actividades 
molestas existentes no solo urbano que na actualidade non teñen 
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unha alternativa de situación no concello. 

Edificacións Axustar o parque potencial de 
edificacións a teito do 
planeamento á dinámica do 
Concello. 

 Tal e como se amosa na Memoria Descritiva a capacidade 
máxima do PXOM mantén a relación hab/vivenda de acordo ás 
proxeccións realizadas no estudio socioeconómico, quedando 
lixeiramente por debaixo da proxección teórica realizada. 

Minimizar as posibles 
afeccións das edificacións 
sobre o entorno. 

 A configuración e dimensións dos ámbitos residenciais gardan 
unha axeitada relación coa altura das edificacións que os 
conforman. 
Se respectan unhas distancias mínimas de luces rectas, en función 
das alturas das edificacións enfrontadas. 
Se garante a continuidade espacial e de deseño dos ditos 
espazos aínda que o seu desenvolvemento sexa realizado por 
propietarios diferentes. 
As dimensións destes espazos non resultan inferiores ás exixibles 
segundo o punto I.A.1.1 do anexo I das NHV-2010. 
O PXOM potencia a imaxe exterior de Burela prestando especial 
atención á mellora da calidade da súa fachada marítima. 
Completa a fachada marítima como un signo da súa identidade, 
con especial atención aos seus elementos representativos de 
carácter tipolóxico, volumétrico, de materiais e texturas. 
A ordenación minimiza as afeccións paisaxísticas, definindo 
axeitadamente as súas tipoloxías construtivas, bordos urbanos, 
silueta, espazos públicos e viarios co fin de manter as principais 
vistas e perspectivas do núcleo. 
Evítase por norma xeral a edificación en altura en zonas 
prominentes da paisaxe fora do centro urbano. 

RISCOS NATURAIS 
OU 
TECNOLOXICOS 

Exposición a riscos naturais e 
tecnolóxicos 

Existen estudos de riscos naturais e tecnolóxicos, incluíndo un 
estudo de asolagamento das cuncas do concello e un estudo de 
afección sonoras. 
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Por outra banda a coherencia dos obxectivos do PXOM coa diagnose previa realizouse no apartado nº 
2.3 identificación dos elementos estratéxicos do territorio, no que se identifican as necesidades 
existentes no concello de acordo ós obxectivos: 

 

Paisaxe 

Protección das partes mais elevadas, que gozan dunha maior percepción da visibilidade. 

 Monte Vilar 

 Pena da Guía 

 Monte Castelo 

 Monte Buio 

 Monte Berdión 

Protección dos bordes litorais. As praias atópanse a pé de acantilado onde en ocasións se conta 
cunha ampla extensión de area.  

 Praia da Marosa 

 Praia Ril 

 Praia de Portelo 

 Praia de O Cantiño 

As concas fluviais bastante pequenas, polo xeral menores de 1 Km2, podéndose diferenciar dúas: 

 Conca Norte, a pertencente os ríos Burela, de 1.100 metros de lonxitude e o río Pomedas, de 
pouco mais de 1.5 Km. 

 Conca Sur, pertencente o río Arca ou Bordeón e Perdouro. Ambos ríos teñen unha lonxitude 
de 1 Km. Dita conca é a única inventariada polo plan hidrolóxico Galicia Costa no concello 
de Burela. 

Patrimonio Natural 

Protección do bordo litoral, pola súa especial conformación de rasa cantábrica, así como por 
constituír o hábitat e biotopo das colonias de aves  mariñas. 

Integración dos ecosistemas fluviais na cidade sen perder estes a súa naturalidade. 

O Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, aprobado por RD 103/2003, delimita un ámbito denominado 
Montes de Buio e Cabaleiro, que comparte cos Concellos de Foz e Cervo. 

No Concello de Burela atópase un único humidal de pequena extensión, denominado de O 
Cotiño, abicado na zona sueste, próximo á estrada nacional. 

Se define no POL un corredor ecolóxico. 
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Protexer mediante as medidas oportunas os hábitat incluídos na Directiva Hábitats, con especial 
atención ós prioritarios. 

ÁMBITOS CÓDIGO 
UE 

TIPO DE HÁBITAT DESCRICIÓN 

202 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas. 

210 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 4030 Non prioritario Buxeiros húmedos atlánticos de zona templadas 
de Erica ciliaris e Erica tetralix 

247 4020 Prioritario : Hábitat 302023 Buxeiros secos europeos 

250 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

 

Patrimonio Cultural 

Posta en valor dos xacementos arqueolóxicos de maior valor no concello. 

Protección do legado arquitectónico existente aínda hoxe en día no Concello. 

 Arquitectura civil 

 Arquitectura relixiosa 

 Patrimonio etnográfico 

 Conxuntos históricos 

 Arquitectura industrial 

Protección das áreas de interese cultural: 

 área recreativa Monte Castelo 

 área xeolóxica de Castrelo 

 restos arqueolóxicos do castro situado na zona denominado Chao de Castro E Castro de 
Burela 
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Sociedade 

Baixo grado de cooperativismo e integración social 

Previsión de crecemento demográfico sostido 

Economía 

Demanda de solo industrial e comercial 

Demanda de servizos a carón do Porto de Burela 

Medio urbano 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Espazos Libres 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Equipamentos tanto asistencial,deportivo e cultural. 

Reparto e mellora da accesibilidade ós sistemas públicos de dotacións e equipamentos. 

Medio rural 

Mantemento dos rueiros tradicionais dos asentamentos orixinais de Burela. 

Mantemento da propiedade e estrutura de hortas e xardíns privados na periferia da cidade. 

Identificación dos usos produtivos: 

 Agropecuario 

 Repoboado, Eucalipto e Piñeiro 

 Minaría 

Medio industrial 

Potenciación do importante sector industrial e comercial 

Integración das áreas industriais no medio humano. 

Mobilidade 

Rematar tramas urbanas 

Mellorar accesos a equipamentos e espazos libres, así como áreas do litoral. 

Limitar transporte pesado polo centro urbano 

Favorecer a conectividade da cidade entre as dúas areas separadas polas vías do treno seu paso 
pola cidade. 

Integración do corredor San Cibrao-Barreiros 

Enerxía 

O servizo de enerxía eléctrica, atopase dimensionado segundo á demanda existente. 

É previsible o aumento en demanda de enerxía, segundo as previsións de crecemento. 

No Concello de Burela a implantación da subestación eléctrica foi realizada polo correspondente 
planeamento de infraestruturas, estando resolta na actualidade tanta a súa situación coma a 
afección das liñas, a de traída aérea e a de subministro a zona urbana a través de a liña soterrada. 

A concentración do asentamento urbano e a súa compactidade nos solos urbanizables contiguos 
o anterior, fai que se minimicen os efectos de implantación de liñas de subministro, sendo sempre 
soterradas. A alimentación do solo urbanizable industrial desligado do tecido urbanístico terá 
tamén un subministro soterrado. 

A propia subestación propicia a garantía do subministro enerxético. 
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Atmosfera 

Existen emisións contaminantes difusas espalladas polo Concello, e integradas nos ámbitos urbanos. 

Ciclo hídrico 

Non é necesaria a adaptación da rede de auga a teito de planeamento 

É necesaria a modificación do saneamento das augas residuais para a capacidade máxima  
prevista no Plan, polo que preverase no PXOM a ampliación da EDAR existente. 

A  ETAP se atopa no Concello de Cervo e a EDAR no Concello de Burela on vertido por emisario 
submarino. Polo tanto non se competa no Concello o ciclo da auga. 

A ETAP ten capacidade suficiente para o crecemento previsto, mentres que a EDAR precisa da súa 
ampliación, estando prevista dentro do espazo portuario. 

Ciclo materiais 

É preciso unha mellora na reciclaxe de lixo, independentemente da recollida selectiva (pilas, etc...) 

O aumento de poboación e crecemento previsto aumentará a produción de residuos, polo que 
será preciso fomentar a reciclaxe e reutilización co fin de minorar o efecto polo aumento de 
residuos. 

Solo 

Pouca flexibilidade no consumo e solo, a trama urbana atópase ben definida e limitada. 

Existen pequenas áreas urbanizadas na franxa litoral, que non serviran de apoio a novos 
desenvolvementos 

Edificacións 

O número medio de habitantes por vivenda é de 1.55. 

Existen un total de 6.161 vivendas no Concello, das cales case o 25% se corresponden con vivendas 
baleiras. 

Case o 60% da poboación ten en propiedade a súa vivenda, atopándose estas sen cargas 

Riscos naturais  

As fortes pendentes terán que ser consideradas no planeamento de desenvolvemento. 

Existen ámbitos moi localizados e concretos suxeitos a asolagamentos, principalmente no río 
Pomedas. 

A parte situada ó Oeste, desvinculada da trama  urbana, conta con claros signos de erosión do 
solo, tales como derrúbeos ou deslizamentos. 

Esta por determinar, segundo o PHGC a zona asolagable, segundo a acción das mareas, que 
localizaríase no Porto de Burela, tal e como indica o documento e o planos adxunto á memoria 
(estudio de asolagamento). 

Non existen outros riscos derivados de posibles catástrofes naturais (sismicas, etc…). 
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Por último, os efectos identificados contan con medidas correctoras ou preventivas: 
 

efecto medidas adoptadas 

Mellora paisaxística da Fachada Litoral 
do Concello, 

 
Realízase unha ordenación dos bordos urbanos, mediante a 
realización de unidades de actuación e solos urbanizables 
para pechar a malla urbana e mellorar a fachada litoral do 
concello. 
 
As normas urbanísticas a través dos capítulo VIII do Título IV e 
das disposicións estéticas de cada tipo de ordenación 
recollidas no capítulo III do Título VIII, tratarán de conseguir 
unha mellora estética. 

Cambios paisaxísticos durante a fase de 
edificación. 

Realizarase un "Estudo de Impacto e Integración Paisaxística" 
das zonas industriais durante a elaboración dos Planes 
Parciais ou sectoriais para desenvolvelas.A urbanización, 
infraestrutura viaria e edificacións, adaptarase na medida do 
posible ás particulares condicións do relevo preexistente, 
limitando ao máximo os movementos de terras e a xeración 
de noiros de desmonte e terrapléns que, en calquera caso, 
deberán ser acondicionados preferiblemente co emprego 
de vexetación ou mediante revestimento de pedra. 

Cambios paisaxísticos durante a fase de 
explotación. 

Realizarase un "Estudo de Impacto e Integración Paisaxística" 
das zonas industriais durante a elaboración dos Planes 
Parciais ou sectoriais para desenvolvelas.As zonas verdes a 
realizar nas zonas industriais realizaranse nos bordes, 
revexetando con especies arbóreas autóctonas e tratando 
de crear pantallas forestais de calidade. 

Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade 
ambiental cos espazos libres. 

As normas urbanísticas a través dos capítulo VIII do Título IV e 
das disposicións estéticas de cada tipo de ordenación 
recollidas no capítulo III do Título VIII, tratarán de conseguir 
unha mellora estética. 

Posta en valor das zonas costeiras. 

 
 
 
As unidades P04, P20, P21, P22, P23, P24 poñen en valor as 
zonas costeiras, fechando a malla urbana cara a zona 
costeira, e posibilitando o desfrute destas, con zonas de 
calidade ambiental alta interpostas. 
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efecto medidas adoptadas 

Creación de zonas ambientais de 
calidade. 

As zonas verdes do SURB-ND-R01realizaranse de xeito que 
inclúan a maior superficie posible de corredor ecolóxico, 
primando a conservación dos exemplares maduros de 
árbores autóctonas. 
O canle do Río Perdouro revexetarase con especies arbóreas 
autóctonas frondosas de crecemento rápido, creando unha 
zona forestal autóctona. 

Afeccións durante a fase de 
realización. 

 Realizarase un "Estudo de Impacto Ambiental" dos 
urbanizables como parte do seu Plan Parcial ou de 
sectorización. 

Afeccións a elementos ou entornos 
protexidos durante a fase de execución. 

 
Establécese a obriga de redactar unha memoria de 
protección do patrimonio nos planes sectoriais, ou proxectos 
de execución daqueles urbanizables ou polígonos de 
actuación que limiten con ámbitos protexidos de carácter 
patrimonial, co fin de garantir a protección destes.  

Conservación e posta en valor dos 
bens Patrimoniais protexidos. 

Realización dun catálogo de bens catalogados. 
Establecemento dun réxime urbanístico específico para os 
bens protexidos, no Título XI das normas urbanísticas, e 
definición das áreas de protección dos bens protexidos. 

Mellora de accesibilidade para 
persoas con mobilidade reducida. 

Os trazados dos novos viais cumpre a normativa de 
accesibilidade.Creación de aparcadoiros para persoas con 
discapacidade nas zonas de actuación e urbanizables. 

Mellora da cohesión social. 

O Plan realizará un incremento das áreas dotacionais e das 
reservas de vivenda de protección autonómica. 
Incremento das reservas de dotacionais, mediante a 
ordenación detallada. 

Mellora da calidade de vida do 
concello. 

 
 
 
 
Adaptación dos trazados dos novos viais á normativa de 
accesibilidade e mobilidade. 
Incremento das reservas de dotacionais, mediante a 
ordenación detallada. 
Reservas de vivendas de protección autonómica. 
Aparición de zonas verdes e espazos libres en zonas que 
carecían deles ou eran deficitarias. 
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efecto medidas adoptadas 

Mellora da integración dos segmentos 
de poboación con menos recursos 
económicos e máis desfavorecidos. 

Incremento das reservas de dotacionais, mediante a 
ordenación detallada. 
Reservas de vivendas de protección autonómica. 

Mellora da integración de persoas con 
discapacidade. 

Os trazados dos novos viais cumpre a normativa de 
accesibilidade. 
Creación de aparcadoiros para persoas con discapacidade 
nas zonas de actuación e urbanizables.  
Aplicación do plan de accesibilidade. 

Posibilidade de implantación de 
industrias. 

Efecto positivo exercido pola creación de solo industrial.  
 
Non se necesitan medidas correctoras. 

Posibilidade de creación de emprego 
permanente. 

Efecto positivo exercido pola creación de solo industrial e a 
ampliación do Hospital da Costa.  
Non se necesitan medidas correctoras. 

Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 

Efecto positivo exercido pola fase de edificación dos 
urbanizables, as áreas de actuación e a edificación dos 
edificios en solo urbano consolidado.  
Non se necesitan medidas correctoras. 

Mellora da actividade económica 
durante fase de execución. 

Efecto positivo exercido pola fase de edificación dos 
urbanizables, as áreas de actuación e a edificación dos 
edificios en solo urbano consolidado.  
Non se necesitan medidas correctoras. 

Mellora da actividade económica 
permanente. 

 
 
 
 
 
 
Efecto positivo exercido pola creación de solo industrial e a 
ampliación do Hospital da Costa. 
Non se necesitan medidas correctoras. 
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efecto medidas adoptadas 

Mellora do tráfico urbano. 
Efecto positivo exercido pola realización dos urbanizables, as 
áreas de actuación, tal e como se recolle no estudo de 
mobilidade. Non se necesitan medidas correctoras. 

Mellora da calidade urbana. 

A ordenación evitará a formación de barreiras, e mellorará e 
compactará os espazos existentes. 
As normas urbanísticas a través dos títulos III a X definirá 
parámetros de calidade das actuacións urbanísticas que 
recollan as recomendacións da Lei do Solo, e das normas do 
hábitat para conseguir unha mellora da calidade do medio 
urbano. 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. 

Efecto negativo non corrixible. Queda compensado polo 
aumento doutros usos, como son o industrial e o dotacional, 
dado que a afección á capacidade produtiva do Concello 
é pequena. 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. 

Efecto negativo non corrixible. Queda compensado polo 
aumento doutros usos, como son o industrial e o dotacional, 
dado que a afección á capacidade produtiva do Concello 
é pequena. 

Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de execución. 

Efecto positivo exercido pola fase de edificación dos 
urbanizables, as áreas de actuación e a edificación dos 
edificios en solo urbano consolidado. Non se necesitan 
medidas correctoras. 

Incremento da actividade empresarial 
durante a fase de explotación. 

Efecto positivo exercido pola fase de edificación dos 
urbanizables industriais. Non se necesitan medidas 
correctoras. 

Mellora da eficiencia produtiva das 
empresas. 

As ordenanzas dos solos industriais primaran a eficiencia 
enerxética, a mobilidade e a zonificación eficiente dos 
mesmos, co obxectivo de mellorar a eficiencia das 
actividades produtivas. 
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efecto medidas adoptadas 

Mellora da accesibilidade. 

Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona segundo o 
estudo de mobilidade realizado.  
Aplicación do plan de accesibilidade e mobilidade 

Mellora da mobilidade. 

Mellora da mobilidade e accesibilidade da zona segundo o 
estudo de mobilidade realizado.  
Aplicación do plan de accesibilidade e mobilidade 

Mellora da situación de aparcamento. 
Mellora segundo o estudo de mobilidade realizado.  

Incremento do tráfico urbano. 

Mellora segundo o estudo de mobilidade realizado. 
Aplicación do plan de accesibilidade e mobilidade 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 

Durante as fases de edificación realizaranse os estudos de 
efecto ambiental para diminuír o consumo enerxético nas 
obras. 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

 
As normas urbanísticas esixirán a adaptación de todas as 
vivendas á Lei do Hábitat, en especial no tocante á 
Iluminación natural, illamento e  establecemento de paneis 
solares. 
Limitarase a iluminación máxima das rúas nas normas 
urbanísticas a valores que garantan a seguridade vial e que 
permitan un aforro no consumo enerxético. 
Recollerase nas normas urbanísticas a preferencia por 
lámpadas de vapor de sodio fronte a outros medios de 
iluminación dada a súa eficiencia enerxética. 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
edificación. 

 
Prohibirase a queima de calquera tipo de residuos ou 
materiais que non conte coa autorización correspondente. 
Nos movementos de terras, transporte de materiais, e en 
todas aquelas actividades e accións que poidan provocar a 
emisión de partículas á atmosfera, tomaranse as precaucións 
necesarias para reducir a contaminación ao mínimo posible, 
evitando a dispersión a unha micro ou mesoescala. Deste 
xeito,  disporanse medidas preventivas como realizar os 
labores en condicións atmosféricas favorables. Recubrir os 
materiais a transportar, regar as zonas e materiais afectados 
polas obras, etc. 
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efecto medidas adoptadas 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
explotación. 

As normas urbanísticas recolleran unha ordenanza de 
emisións gasosas no artigo 157 do título IV. 

Posibles afeccións a cuncas fluviais 
durante a fase de edificación. 

Realizaranse estudos de impacto ambiental para o desenrolo 
das unidades de actuación SUR-ND-R01, SURB-D02, SURB-D03, 
SURB-I01 para establecer as medidas ambientais durante a 
fase de obra 

Posibles afeccións a cuncas fluviais 
durante a fase de explotación 

Nas normas urbanísticas, capítulo VII do Título IV, recóllense 
valores máximos de vertedura á rede de saneamento. 
Nas normas de vertedura dos planes parciais ou sectoriais de 
desenrolo dos urbanizables industriais, se recollerá que as 
empresas resolverán no interior das súas parcelas a 
depuración das augas residuais producidas, implantando 
procesos eficientes de pretratamento ou tratamento das 
augas en función da natureza da actividade, previa ao 
vertido ás redes de saneamento. 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 

Deseñaranse as beirarrúas e os espazos exteriores 
pavimentados nos que non se almacenen ou manipulen 
substancias potencialmente contaminantes das augas e/ou 
os solos, de xeito que posibiliten unha redución da 
impermeabilización mediante o emprego de pavimentos 
drenantes, materiais porosos, tramas verdes de formigón, 
etcétera, que favorezan o filtrado natural no terreo. 

Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de edificación. 

 
 
 
 
Nos desenrolos das unidades de actuación e dos 
urbanizables realizaranse estudos de xestión de residuos e de 
compensación de terras. 
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efecto medidas adoptadas 

Incrementos de residuos sólidos 
durante a fase de explotación. 

O concello adherirase as medidas fomentadas ó abeiro do 
Plan de Residuos de Galicia 2010-2020 ou plans posteriores 
que o substitúan. 
Nos proxectos sectoriais ou planes parciais das áreas 
industriais realizarase un estudio de xestión dos residuos 
xerados polos parques. As normas dos parques adaptarán as 
súas normativas de verteduras e emisións ás normas 
urbanísticas que nese sentido ten este PXOM. 
Proposta de creación dunha nova planta de transferencia 
no Concello situada no SURB-3. 
Realización dun reforzo progresivo  da capacidade de 
xestión de residuos do concello de acordo o estudo 
realizado. En concreto implantaranse máis puntos de 
recollida selectiva de lixo. 

Cambios permanentes no uso do solos. 

Corrixir o déficit de solo industrial detectada durante o 
análise previo. 
Xerar máis uso urbanizable, para dar cobertura ás 
necesidades de edificación detectadas no análise previo.  

Perda de solo fértil. 

Efecto negativo non corrixible. Queda compensado polo 
aumento doutros usos, como son o industrial e o dotacional, 
dado que a afección á capacidade produtiva do Concello 
é pequena. 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de edificación 

Os estudos de impacto ambiental dos urbanizables 
recollerán medidas para garantir a non contaminación dos 
solos durante a fase de edificación. Recóllese a obriga de 
cumprir isto dentro das fichas de desenvolvemento 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de explotación 

 
 
Os planes sectoriais dos urbanizables SURB-I01 e SURB-ND-I02 
recollerán medidas para a implantación de industrias que 
poidan contaminar os solos pola súa actividade. 
 

Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de obra. 

 

Establécese a obriga de realizar estudos de impacto acústico 
nos planes de desenrolo e/ou proxectos de execución dos 
urbanizables SURB-ND-R04, SURB-D01, SURB-I01, SURB-ND-I02, 
recollida nas fichas de desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 
Aconséllase realizar estudos de impacto acústico nos planes 
de desenrolo e/ou proxectos de execución dos urbanizables 
SURB-D02, SURB-D03, SURB-ND-R01, SURB-R02, e SURB-R03 
recollida nas fichas de desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 
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efecto medidas adoptadas 

Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de explotación. 

Establécese a obriga de realizar estudos de impacto acústico 
nos planes de desenrolo e/ou proxectos de execución dos 
urbanizables SURB-ND-R04, SURB-D01, SURB-I01, SURB-ND-I02, 
recollida nas fichas de desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 
Aconséllase realizar estudos de impacto acústico nos planes 
de desenrolo e/ou proxectos de execución dos urbanizables 
SURB-D02, SURB-D03, SURB-ND-R01, SURB-R02, e SURB-R03 
recollida nas fichas de desenvolvemento das normas 
urbanísticas. 
Establécese a obriga de realizar pantallas acústicas entre os 
ámbitos SURB-ND-R04 e a zona acústica Ud, e entre o SURB-
I01 e o SURB-D03. Igualmente establecese a posibilidade de 
establecer unha pantalla acústica entre o SURB-D01 e a zona 
de Burela de Cabo/Pascual Veiga. 
Establécense pantallas edificatorias para illar os urbanizables 
SURB-D01 e SURB-D02 da zona acústica Za. 

Riscos relacionados coas obras. 
 Recóllese a obriga de realizar estudos de impacto ambiental 
e seguridade e saúde nos planes sectoriais e nos proxectos 
de execución dos urbanizables e das áreas de actuación. 

Risco de inundación. 
Realizouse un estudo de inundabilidade dos Ríos Perdouro e 
Pomedas, para delimitar que as chairas de inundación sexan 
solo rústico, espazos libres ou dotacionais. 

Risco de incendios As normas urbanísticas conterán medidas de prevención de 
incendios  no Artigo 146 do título IV. 

Mellora da afección sonora ó ámbito 
do Hospital da Costa. 

Os proxectos de execución de desenrolos urbanísticos 
levarán aparellados estudos de seguridade e saúde para 
evitar os riscos derivados da realización dos traballos. 
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10. RESUMO NON TÉCNICO. 

10.1 Determinación do ámbito de influencia do planeamento. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal ten incidencia no mesmo termo municipal.  

Aínda así tivéronse en conta as incidencias supramunicipais, que a elaboración do PXOM podería ter 
nos concellos limítrofes. 

10.2 Análise obxectiva da contorna. 

O Concello de Burela, localízase no norte da Provincia de Lugo. O Concello de Burela pertence á 
Bisbarra da Mariña Central, que conxuntamente ás da Mariña Occidental e Oriental engloban aos 
Concellos da Costa Luguesa. 

O Concello de Burela presenta una elevada densidade demográfica (1.3611 hab/km2) debido en 
parte a escaseza territorial. A poboación concéntrase nun único núcleo que ocupa o 26% do territorio, 
o que nos da una densidade urbana de 5042 hab por km2, sendo o terceiro núcleo urbano da 
Provincia de Lugo, por detrás de Lugo e Monforte de Lemos. 

Presenta un crecemento demográfico positivo cunha media de crecemento na derradeiro década 
dun 1,6 %, sendo sempre positivo agás no ano 2004, -0,4% e con un pico no ano 2008 do 3,4 %. O 
crecemento está sustentado tanto no saldo vexetativo, coma no migratorio, ambos positivos. 

A forte inmigración en Burela, está presenta na porcentaxe de estranxeiros, un 12 % moi superior a 
media Galega e provincial do 4%. Quizá sexa tamén un dos motivos que inflúe na idade media da 
poboación, 40,6 anos fronte a media de 44,6 anos de Galicia e a da provincia de Lugo envellecida de 
48,1 anos. A poboación infantil (menor de 15 anos) e superior en dous puntos en porcentaxe fronte a 
media Galega e en catro puntos fronte a da provincia de Lugo. Por outra parte o índice de natalidade 
tamén é superior así coma a idade media a maternidade. 

Onde é mai significativo a diferenza e na poboación activa, nun 72% fronte o 62% da provincia e o 
66% da media Galega. E por último a poboación superior a 65 anos está en un 14% moi inferior o 28% 
provincial e o 22% autonómico. Isto tradúcese nun índice de envellecemento moi inferior, 78,2 fronte o 
208,9 e 136,7 provincial e autonómico respectivamente. 

Polo tanto Burela presenta un alto potencial de poboación activa, cuns índice de paro inferiores 
tamén os valores de referencia provinciais e autonómicos. 

O eixe da variante CN-642, divide o Concello en dúas metades na dirección nordeste u suroeste. A 
primeira ten o uso do asentamento urbano, o porto e a actividade industrial, coa actividade 
testemuñal do uso agrícola, e a segunda metade, montañosa e de fortes pendentes, está dedicada o 
uso forestal. 

O sector de maior ocupación é o dos servizos, cun 62%. A construción en retroceso sitúase no ano 2011 
nun 10% por debaixo dos sectores da agricultura e pesca, 14% e da industria 14%. 

O sector agrícola é testemuñal, a superficie agraria é de 61 has, e so está rexistrada unha explotación 
bovina con 13 cabezas de gando. 

A meirande parte do Concello está dedicada a superficie forestal, 401 ha. que supón o 605 do 
Concello. 

A actividade portuaria e o sector pesqueiro é un dos principais motores económicos  de Burela, xerado 
ademais empresas auxiliares de servizos. 

Na industria, destaca o sector ligado o caolín e a cerámica, se ben hoxe en día están en regresión. Os 
autónomos supoñen o 53% do tecido empresarial, sendo o total das pemes (autónomos e empresas 
con menos de 10 empregados) o 88 % do tecido empresarial. 

Coma xa se indicou o sector servizos e o motor da economía do Concello. Cabe destacar ademais 
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tanto o comercio coma os servizos administrativos coma sanitarios (hospital da Costa) coma 
educativos (colexios, institutos). 

O Concello de Burela, concentra en boa medida a actividade empresarial da Bisbarra da Mariña 
Central. 

As zonas de labor intensivo aparecen en Burela situadas moi próximas á zona urbana e son prados de 
sega xeralmente de pouca extensión situadas preferentemente nos bordos dos ríos e regueiros ou 
noutros lugares nos que a capa freática é alta polo menos durante grande parte do ano. 

Os prados naturais son inexistentes, sendo máis frecuente aqueles nos que as comunidades herbáceas 
se manteñen debido ás continuadas actuacións antrópicas (regos, fertilizacións, pastoreo, sega, 
destrución de especies leñosas invasoras, etc.) de forma moi puntual. 

Burela presenta unha elevada produtividade forestal polo cal moitos montes foron repoboados con 
especies de crecemento rápido entre as que destacan o piñeiro marítimo (Pinus pinaster), pino insigne 
(Pinus radiata), e eucalipto (Eucalipto globulus). Estas superficies representan máis da metade da 
cobertura do territorio e suplantaron en boa medida ás especies potenciais da zona que pertencen ao 
típico bosque caducifolio eurosiberiano (no cal aparecen especies como o cerqueiro (Quercus 
pyrenaica),..... que quedou reducido a pequenas manchas de carballeiras ou fragas, debido sobre 
todo a lumes e cavaduras, que se foron acantoando nos húmidos cavorcos e nas abas escarpadas.  
non aparecendo no territorio de Burela ningunha mancha representativa destes bosques caducifolios. 

As áreas mais visibles as constitúen as zonas litorais e de abas, polo que serán estas primeiras as mais 
fráxiles de cara á ordenación, posto que se atopan en contacto directo ca trama urbana. 

O análise deste medio, identificou as seguintes necesidades no concello, clasificadas segundo as 
variables marcadas polo documento de referencia: 

Paisaxe 

Protección das partes mais elevadas, que gozan dunha maior percepción da visibilidade. 

 Monte Vilar 

 Pena da Guía 

 Monte Castelo 

 Monte Buio 

 Monte Berdión 

Protección dos bordes litorais. As praias atópanse a pé de acantilado onde en ocasións se conta 
cunha ampla extensión de area.  

 Praia da Marosa 

 Praia Ril 

 Praia de Portelo 

 Praia de O Cantiño 

As concas fluviais bastante pequenas, polo xeral menores de 1 Km2, podéndose diferenciar dúas: 

 Conca Norte, a pertencente os ríos Burela, de 1.100 metros de lonxitude e o río Pomedas, de 
pouco mais de 1.5 Km. 

 Conca Sur, pertencente o río Arca ou Bordeón e Perdouro. Ambos ríos teñen unha lonxitude 
de 1 Km. Dita conca é a única inventariada polo plan hidrolóxico Galicia Costa no concello 
de Burela. 
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Patrimonio Natural 

Protección do bordo litoral, pola súa especial conformación de rasa cantábrica, así como por 
constituír o hábitat e biotopo das colonias de aves  mariñas. 

Integración dos ecosistemas fluviais na cidade sen perder estes a súa naturalidade. 

O Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, aprobado por RD 103/2003, delimita un ámbito denominado 
Montes de Buio e Cabaleiro, que comparte cos Concellos de Foz e Cervo. 

No Concello de Burela atópase un único humidal de pequena extensión, denominado de O 
Cotiño, abicado na zona sueste, próximo á estrada nacional. 

Se define no POL un corredor ecolóxico. 

Protexer mediante as medidas oportunas os hábitat incluídos na Directiva Hábitats, con especial 
atención ós prioritarios. 

ÁMBITOS CÓDIGO 
UE 

TIPO DE HÁBITAT DESCRICIÓN 

202 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas. 

210 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

242 4030 Non prioritario Buxeiros húmedos atlánticos de zona templadas 
de Erica ciliaris e Erica tetralix 

247 4020 Prioritario : Hábitat 302023 Buxeiros secos europeos 

250 1230 Non prioritario Acantilados con vegetación de las costas 
atlánticas e bálticas 

 

Patrimonio Cultural 

Posta en valor dos xacementos arqueolóxicos de maior valor no concello. 

Protección do legado arquitectónico existente aínda hoxe en día no Concello. 

 Arquitectura civil 

 Arquitectura relixiosa 

 Patrimonio etnográfico 

 Conxuntos históricos 

 Arquitectura industrial 

Protección das áreas de interese cultural: 

 área recreativa Monte Castelo 

 área xeolóxica de Castrelo 

 restos arqueolóxicos do castro situado na zona denominado Chao de Castro E Castro de 
Burela 
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Sociedade 

Baixo grado de cooperativismo e integración social 

Previsión de crecemento demográfico sostido 

Economía 

Demanda de solo industrial e comercial 

Demanda de servizos a carón do Porto de Burela 

Medio urbano 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Espazos Libres 

Subsanalas deficiencias no Sistema Xeral de Equipamentos tanto asistencial,deportivo e cultural. 

Reparto e mellora da accesibilidade ós sistemas públicos de dotacións e equipamentos. 

Medio rural 

Mantemento dos rueiros tradicionais dos asentamentos orixinais de Burela. 

Mantemento da propiedade e estrutura de hortas e xardíns privados na periferia da cidade. 

Identificación dos usos produtivos: 

 Agropecuario 

 Repoboado, Eucalipto e Piñeiro 

 Minaría 

Medio industrial 

Potenciación do importante sector industrial e comercial 

Integración das áreas industriais no medio humano. 

Mobilidade 

Rematar tramas urbanas 

Mellorar accesos a equipamentos e espazos libres, así como áreas do litoral. 

Limitar transporte pesado polo centro urbano 

Favorecer a conectividade da cidade entre as dúas areas separadas polas vías do treno seu paso 
pola cidade. 

Integración do corredor San Cibrao-Barreiros 

Enerxía 

O servizo de enerxía eléctrica, atopase dimensionado segundo á demanda existente. 

É previsible o aumento en demanda de enerxía, segundo as previsións de crecemento. 

No Concello de Burela a implantación da subestación eléctrica foi realizada polo correspondente 
planeamento de infraestruturas, estando resolta na actualidade tanta a súa situación coma a 
afección das liñas, a de traída aérea e a de subministro a zona urbana a través de a liña soterrada. 

A concentración do asentamento urbano e a súa compactidade nos solos urbanizables contiguos 
o anterior, fai que se minimicen os efectos de implantación de liñas de subministro, sendo sempre 
soterradas. A alimentación do solo urbanizable industrial desligado do tecido urbanístico terá 
tamén un subministro soterrado. 

A propia subestación propicia a garantía do subministro enerxético. 
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Atmosfera 

Existen emisións contaminantes difusas espalladas polo Concello, e integradas nos ámbitos urbanos. 

Ciclo hídrico 

Non é necesaria a adaptación da rede de auga a teito de planeamento 

É necesaria a modificación do saneamento das augas residuais para a capacidade máxima  
prevista no Plan, polo que preverase no PXOM a ampliación da EDAR existente. 

A  ETAP se atopa no Concello de Cervo e a EDAR no Concello de Burela on vertido por emisario 
submarino. Polo tanto non se competa no Concello o ciclo da auga. 

A ETAP ten capacidade suficiente para o crecemento previsto, mentres que a EDAR precisa da súa 
ampliación, estando prevista dentro do espazo portuario. 

Ciclo materiais 

É preciso unha mellora na reciclaxe de lixo, independentemente da recollida selectiva (pilas, etc...) 

O aumento de poboación e crecemento previsto aumentará a produción de residuos, polo que 
será preciso fomentar a reciclaxe e reutilización co fin de minorar o efecto polo aumento de 
residuos. 

Solo 

Pouca flexibilidade no consumo e solo, a trama urbana atópase ben definida e limitada. 

Existen pequenas áreas urbanizadas na franxa litoral, que non serviran de apoio a novos 
desenvolvementos 

Edificacións 

O número medio de habitantes por vivenda é de 1.55. 

Existen un total de 6.161 vivendas no Concello, das cales case o 25% se corresponden con vivendas 
baleiras. 

Case o 60% da poboación ten en propiedade a súa vivenda, atopándose estas sen cargas 

Riscos naturais  

As fortes pendentes terán que ser consideradas no planeamento de desenvolvemento. 

Existen ámbitos moi localizados e concretos suxeitos a asolagamentos, principalmente no río 
Pomedas. 

A parte situada ó Oeste, desvinculada da trama  urbana, conta con claros signos de erosión do 
solo, tales como derrúbeos ou deslizamentos. 

Esta por determinar, segundo o PHGC a zona asolagable, segundo a acción das mareas, que 
localizaríase no Porto de Burela, tal e como indica o documento e o planos adxunto á memoria 
(estudio de asolagamento). 

Non existen outros riscos derivados de posibles catástrofes naturais (sísmicas, etc…). 
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10.3 Definición de obxectivos. 

Se establecen os seguintes obxectivos xerais: 

 Obter un instrumento normativo de planeamento adaptado á lexislación actual. 

 Dotar  ao  territorio  dunha  estrutura  xeral  coherente,  integrada  polos  sistemas  xerais  de 
comunicacións, os espazos libres, as zonas verdes públicas e os equipamentos. 

 Catalogar os elementos que polos seus valores naturais ou culturais, ou pola súa relación co 
dominio público, deban ser conservados ou recuperados, coas medidas de protección que 
procedan. 

 Delimitar as concas de interese paisaxístico. 

 Mellorar a rede de comunicacións, espazos libres, zonas verdes, equipamentos e patrimonio. 

 Adecuar o desenvolvemento urbanístico á realidade socioeconómica do municipio. 

 Ordenar o solo urbano, definir os usos, incluír determinacións respecto das zonas interiores do 
solo urbano e das operacións de reforma interior das zonas industriais. 

 Definir bolsas de solo urbanizable, rematar os bordes perimetrais da trama urbana e delimitar 
novas zonas de uso industrial. 

 Protexer as zonas costeiras e fluviais, os corredores ecolóxicos, as zonas agropecuarias, as 
zonas forestais e o patrimonio. 

Igualmente se definen obxectivos específicos determinados xa no documento de referencia deste 
PXOM e que son os seguintes: 

 

VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO 

PAISAXE Integridade paisaxística Favorecer a integridade paisaxística 

NATUREZA Conservación do patrimonio natural Xestionar a funcionalidade propia 
dos recursos naturais 

    Preservar a integridade funcional 
dos sistemas naturais 

  Fragmentación do territorio Integrar  o  uso  e  xestión  dos  
espazos  naturais  costeiros  coa  
dinámica  e  o desenvolvemento do 
Concello 

PATRIMONIO Conservación do patrimonio cultural Preservar e valorizar os elementos 
patrimoniais 

SOCIEDADE Calidade de vida da poboación Considerar a estrutura demográfica 
do ámbito e da área de influencia 

    Prever un equilibrio entre a 
poboación e os recursos 

    Contribuír a unha contorna saudable 

  Cohesión social Garantir a non exclusión 
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VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO 

    Favorecer a cohesión social 

  Gobernanza Fomentar a participación cidadá na 
toma de decisións no Concello 

ECONOMÍA Equilibrio no desenvolvemento 
económico 

Considerar a estrutura 
socioeconómica do ámbito e da 
área de influencia 

MEDIO URBANO Calidade de vida da poboación Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio urbano 

  Vocacionalidade de ámbitos Promover solucións integrais que 
minimicen os custes ambientais 

MEDIO RURAL Calidade de vida da poboación Mellorar a calidade de vida e a 
habitabilidade do medio rural 

  Vocacionalidade de ámbitos Pular  por  unha  clasificación  dos  
espazos  en  función  da  súa  propia  
capacidade produtiva 

MEDIO INDUSTRIAL Equilibrio no desenvolvemento 
económico 

Contribuír á creación dunha 
contorna de traballo de calidade 

  Competitividade económica Optimizar a eficiencia das 
actividades económicas 

MOBILIDADE Equilibrio no reparto modal Facilitar unha conectividade 
eficiente cara aos principais destinos 

  Necesidades de mobilidade Reducir as necesidades de 
mobilidade 

    Considerar a mobilidade como 
variable fundamental na 
formulación das alternativas 

ENERXÍA Consumo enerxético Promover o aforro no consumo 
enerxético 

    Pular polo uso de recursos 
enerxéticos renovables 

ATMOSFERA Calidade do aire Controlar as emisións contaminantes 

CICLO HÍDRICO Calidade da auga Garantir o funcionamento do ciclo 
hídrico en todas as súas fases e 
procesos 

  Consumo de recursos hídricos Garantir a viabilidade dos sistemas 
de abastecemento e saneamento 
en función das demandas estimadas 
a teito de planeamento 

    Promover o aforro no consumo dos 
recursos hídricos 

CICLO DE MATERIAIS Xeración de residuos Xestionar eficientemente os fluxos de 
materiais e residuos 
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VARIABLE ASPECTO CLAVE OBXECTIVO 

SOLO Vocacionalidade de ámbitos Axustar os usos á contorna e aos 
obxectivos propios deste 
planeamento 

  Calidade do solo Fomentaranse estruturas densas, 
compactas e complexas 

    Pular por un desenvolvemento 
ordenado e eficiente 

EDIFICACIÓNS Calidade do solo Axustar o parque potencial de 
edificacións a teito de planeamento 
á dinámica do Concello 

    Minimizar as posibles afeccións das 
edificacións sobre a contorna 

RISCOS NATURAIS OU 
TECNOLOXICOS 

Exposición a riscos naturais e 
tecnolóxicos 

Evitar ou reducir os riscos naturais e 
tecnolóxicos 

10.4 Análise das alternativas. 

Analízanse varias alternativas, que se describen a continuación: 

A ALTERNATIVA 0: É aquela que se basea no mantemento da situación actual do territorio, sen 
modificación do planeamento nin do modelo territorial, que se analiza na diagnose realizada sobre 
o territorio municipal na súa situación actual na que se detectaban unha serie de deficiencias 
estruturais que o presente PXOM pretende resolver. 

A ALTERNATIVA 1: Se corresponde cunha  alternativa real de ordenación, baixo unha perspectiva 
conservadora, propia da revisión do planeamento vixente (alternativa 0), e os seus obxectivos 
globais, adaptándoo á lexislación vixente. 

A ALTERNATIVA 2: Se corresponde cunha  alternativa de ordenación, baixo unha perspectiva menos 
conservadora e máis creativa, sen tomar como base de partida o planeamento actual. 

Do análise realizado sacáronse as seguintes conclusións: 

A alternativa 0 vese claramente que non é adecuada en absoluto, xa que se combinan tres factores 
determinantes ó mesmo tempo: 
 

 O desfase do horizonte das normas subsidiarias co momento actual, e a súa inadecuación ás 
circunstancias socioeconómicas. 

 A non consideración de moitos criterios e variables no momento da súa redacción. 
 A non actualización das mesmas para recoller as diferentes modificacións normativas e de 

definición de áreas de protección. 
 
A alternativa 1 resultaría unha opción adecuada, xa que a súa valoración global é bastante elevada 
(3,74), pero non está a altura da seguinte alternativa. 
  
A alternativa escollida foi a 2 xa que non só acada o valor global ponderado máis elevado das tres 
alternativas, senón que acada un valor superior ás demais en sete das variables analizadas Paisaxe, 
Natureza, Sociedade, Economía, Medio Urbano, e Medio Rural, acadando a mesma puntuación no 
resto.  
 
Os valores máis baixos desta alternativa resultan ser os de Mobilidade, Enerxía e Atmosfera. Os puntos 
de enerxía e atmosfera son os máis difíciles de regular e mellorar dende o planeamento urbanístico, xa 
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que as principais ferramentas de regulación non son responsabilidade directa do mesmo, senón que 
dependen doutros organismos ou reguladores. 

10.5 Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. 

variable efecto caracterización Valoración 

PAISAXE 

Mellora paisaxística da Fachada Litoral 
do Concello, Notable 0.8 

Cambio de Calidade paisaxística. nas 
zonas industriais. Compatible -0.2 

Mellora do aspecto da malla urbana, 
xeración de espazos de calidade 
ambiental cos espazos libres. 

Medio 0.6 

NATUREZA 

Posta en valor das zonas costeiras. Medio 0.6 
Creación de zonas ambientais de 
calidade. Lixeiro 0.2 

Afeccións durante a fase de 
realización. Moderado -0.4 

SOCIEDADE 

Conservación e posta en valor dos 
bens Patrimoniais protexidos.  

Notable 0.8 

Mellora de accesibilidade para 
persoas con mobilidade reducida. 

Mínimo 0.4 

Mellora da cohesión social. Lixeiro 0.2 
Mellora da calidade de vida do 
concello. Lixeiro 0.2 

Mellora da integración dos segmentos 
de poboación con menos recursos 
económicos e máis desfavorecidos. 

Lixeiro 0.2 

Mellora da integración de persoas con 
discapacidade. Mínimo 0.4 

ECONOMÍA 

Posibilidade de implantación de 
industrias. Notable 0.8 

Posibilidade de creación de emprego 
permanente. Notable 0.8 

Posibilidade de creación de emprego 
durante as fases de execución. 

Mínimo 0.4 

Mellora da actividade económica 
durante fase de execución. 

Mínimo 0.4 

Mellora da actividade económica 
permanente. Notable 0.8 

MEDIO URBANO Mellora do tráfico urbano. Mínimo 0.4 

Mellora da calidade urbana. Mínimo 0.4 

MEDIO RURAL 

Mingua da capacidade de produción 
forestal. Compatible -0.2 

Mingua da capacidade de produción 
agropecuaria. Compatible -0.2 

MEDIO INDUSTRIAL 
Incremento da actividade empresarial. Medio 0.6 
Mellora da eficiencia produtiva das 
empresas. Medio 0.6 
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variable efecto caracterización Valoración 

MOBILIDADE 

Adaptación dos trazados dos novos 
viais á normativa de accesibilidade e 
mobilidade. 

Mínimo 0.4 

Aparición de novos viais que 
conforman novos itinerarios ou dan 
traxectos alternativos ós existentes. 

Mínimo 0.4 

Aparición de novas áreas de 
aparcamento. Mínimo 0.4 

ENERXÍA 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de edificación. 

Compatible -0.2 

Incremento do consumo enerxético 
durante a fase de explotación 

Moderado -0.4 

ATMOSFERA 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
edificación. 

Compatible -0.2 

Probabilidade de emisión de 
contaminantes ou materiais de 
suspensión durante a fase de 
explotación. 

Moderado -0.4 

Posibles efectos durante a fase de 
edificación. Compatible -0.2 

Posibles efectos durante a fase de 
explotación Moderado -0.4 

CICLO HÍDRICO 

Posible alteración do ciclo das augas 
subterráneas e das escorrentías. 

Moderado -0.4 

Posibles efectos durante a fase de 
edificación. Compatible -0.2 

Posibles efectos durante a fase de 
explotación Moderado -0.4 

SOLO 

Cambios permanentes no uso do solos.  Mínimo 0.4 

Perda de solo fértil. Compatible -0.2 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de edificación 

Compatible -0.2 

Risco de contaminación de solos 
durante a fase de explotación 

Compatible -0.2 

RISCOS NATURAIS OU 
TECNOLÓXICOS 

Aumento das emisións de ruídos 
durante a fase de obra. Compatible -0.2 

Posibles efectos durante a fase de 
explotación Compatible -0.2 

Riscos relacionados coas obras. Compatible -0.2 

Risco de inundación. Compatible -0.2 

Risco de incendios Compatible -0.2 

 

A valoración final do PXOM é positiva nun grado Medio, os principais efectos a longo prazo son 
positivos de carácter notable, mentres que os negativos a longo prazo son moderados e reversibles ou 
minimizables mediante as medidas adoptadas. 
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10.6 Deseño de medidas. 

As medidas deseñadas foron as seguintes: 

VARIABLE MEDIDA 

PA
IS

A
XE

 

 Realizarase un "Estudo de Efecto e Integración Paisaxística" das zonas industriais durante 
a elaboración dos Planes Parciais ou sectoriais para desenvolvelas. 

As zonas verdes a realizar nas zonas industriais realizaranse nos bordes, revexetando con 
especies arbóreas autóctonas e tratando de crear pantallas forestais de calidade. 

A urbanización, infraestrutura viaria e edificacións, adaptarase na medida do posible ás 
particulares condicións do relevo preexistente, limitando ao máximo os movementos de 
terras e a xeración de noiros de desmonte e terrapléns que, en calquera caso, deberán 
ser acondicionados preferiblemente co emprego de vexetación ou mediante 
revestimento de pedra. 

As normas urbanísticas a través dos capítulos VII e VIII do Título III, tratarán de conseguir 
unha mellora estética. 

N
A

TU
RE

ZA
 

 Realizarase un "Estudo de Efecto Ambiental" dos urbanizables como parte do seu Plan 
Parcial ou de sectorización. 

O canle do Río Perdouro revexetarase con especies arbóreas autóctonas frondosas de 
crecemento rápido, creando unha zona forestal autóctona. 

As zonas verdes do SURB-ND-R01realizaranse de xeito que inclúan a maior superficie 
posible de corredor ecolóxico, primando a conservación dos exemplares maduros de 
árbores autóctonas. 

PA
TR

IM
O

N
IO

 

Realización dun catálogo de bens catalogados. 

Establecemento dun réxime urbanístico específico para os bens protexidos, no Título XI 
das normas urbanísticas, e definición das áreas de protección dos bens protexidos. 

SO
C

IE
DA

DE
 Os trazados dos novos viais cumpre a normativa de accesibilidade. 

O Plan realizará un incremento das áreas dotacionais e das reservas de vivenda de 
protección autonómica. 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

Aumento da superficie industrial existente no concello. 

Mellora das condicións da contorna de traballo a través das normas urbanísticas e das 
medidas aprobadas mediante os plan sectoriais o parciais. 
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M
ED

IO
 U

RB
A

N
O

 

A ordenación evitará a formación de barreiras, e mellorará e compactará os espazos 
existentes. 

As normas urbanísticas a través dos títulos III a X definirá parámetros de calidade das 
actuacións urbanísticas que recollan as recomendacións da Lei do Solo, e das normas do 
hábitat para conseguir unha mellora da calidade do medio urbano. 

M
ED

IO
 

RU
RA

L 

A ordenación buscará protexer aquelas zonas sensibles ou de fraxilidade alta mediante a 
definición de Solos de especial protección. 

Os usos ordenados do solo tratarán de adaptarse ás capacidades produtivas de cada 
zona. 

M
ED

IO
 

IN
DU

ST
RI

A
L 

A ordenación buscará protexer aquelas zonas sensibles ou de fraxilidade alta mediante a 
definición de Solos de especial protección. 

Os usos ordenados do solo tratarán de adaptarse ás capacidades produtivas de cada 
zona. 

M
O

BI
LI

DA
DE

 

Tódalas edificacións contarán con polo menos unha entrada principal accesible á vía 
pública. 

As pendentes  dos novos viais serán inferiores ó 4%. no caso de pendentes superiores 
existen trazados peonís alternativos .  

As aliñacións grafadas nos planos de ordenación  garanten os movementos, xiros, 
continuidade e altura libre garanten a circulación de persoas con mobilidade reducida. 

A memoria xustificativa incorporará unha reserva de prazas de aparcadoiros para 
persoas con discapacidade, no caso dos novos desenvolvementos. 

As normas urbanísticas, no artigo 163 do título V recollerán a obrigatoriedade de que as 
novas edificacións cumpran os regulamentos de accesibilidade existentes. Xustificarase 
na memoria este cumprimento. 

EN
ER

XÍ
A

 

Durante as fases de edificación realizaranse os estudos de efecto ambiental para 
diminuír o consumo enerxético nas obras. 

As normas urbanísticas esixirán a adaptación de todas as vivendas á Lei do Hábitat, en 
especial no tocante á Iluminación natural, illamento e  establecemento de paneis 
solares. 

Limitarase a iluminación máxima das rúas nas normas urbanísticas a valores que garantan 
a seguridade vial e que permitan un aforro no consumo enerxético. 
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Recollerase nas normas urbanísticas a preferencia por lámpadas de vapor de sodio 
fronte a outros medios de iluminación dada a súa eficiencia enerxética. 

A
TM

O
SF

ER
A

 

Prohibirase a queima de calquera tipo de residuos ou materiais que non conte coa 
autorización correspondente. 

Nos movementos de terras, transporte de materiais, e en todas aquelas actividades e 
accións que poidan provocar a emisión de partículas á atmosfera, tomaranse as 
precaucións necesarias para reducir a contaminación ao mínimo posible, evitando a 
dispersión a unha micro ou mesoescala. Deste xeito,  disporanse medidas preventivas 
como realizar os labores en condicións atmosféricas favorables. Recubrir os materiais a 
transportar, regar as zonas e materiais afectados polas obras, etc. 

As normas urbanísticas recolleran unha ordenanza de emisións gasosas no artigo 157 do 
título IV. 

C
IC

LO
 H

ÍD
RI

C
O

 

Realizaranse estudos de efecto ambiental para o desenrolo das unidades de actuación 
SUR-ND-R01, SURB-D02, SURB-D03, SURB-I01 para establecer as medidas ambientais 
durante a fase de obra 

Nas normas de vertedura dos planes parciais ou sectoriais de desenrolo dos urbanizables 
industriais, se recollerá que as empresas resolverán no interior das súas parcelas a 
depuración das augas residuais producidas, implantando procesos eficientes de 
pretratamento ou tratamento das augas en función da natureza da actividade, previa 
ao vertido ás redes de saneamento. 

Deseñaranse as beirarrúas e os espazos exteriores pavimentados nos que non se 
almacenen ou manipulen substancias potencialmente contaminantes das augas e/ou os 
solos, de xeito que posibiliten unha redución da impermeabilización mediante o 
emprego de pavimentos drenantes, materiais porosos, tramas verdes de formigón, 
etcétera, que favorezan o filtrado natural no terreo. 

C
IC

LO
 D

E 
M

A
TE

RI
A

IS
 

Nos desenrolos das unidades de actuación e dos urbanizables realizaranse estudos de 
xestión de residuos e de compensación de terras. 

O concello adherirase as medidas fomentadas ó abeiro do Plan de Residuos de Galicia 
2010-2020 ou plans posteriores que o substitúan.  
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Nos proxectos sectoriais ou planes parciais das áreas industriais realizarase un estudio de 
xestión dos residuos xerados polos parques. As normas dos parques adaptarán as súas 
normativas de verteduras e emisións ás normas urbanísticas que nese sentido ten este 
PXOM. 

Proposta de creación dunha nova planta de transferencia no Concello situada no SURB-
3 

Realización dun reforzo progresivo  da capacidade de xestión de residuos do concello 
de acordo ó estudo realizado. En concreto implantaranse máis puntos de recollida 
selectiva de lixo. 

SO
LO

 

Aumento do solo industrial. 

Aumento de solo residencial 

RI
SC

O
S 

N
A

TU
RA

IS
 O

U 
TE

C
N

O
LÓ

XI
C

O
S 

Realizouse un estudo de inundabilidade dos Ríos Perdouro e Pomedas, para delimitar que 
as chairas de inundación sexan solo rústico, espazos libres ou dotacionais. 

As normas urbanísticas conterán medidas de prevención de incendios  no Artigo 146 do 
título IV. 

Fíxose un estudo de afeccións acústicas no PXOM, no que se determinou que non existe 
a necesidade de realizar medidas correctoras. 

Os proxectos de execución de desenrolos urbanísticos levarán aparellados estudos de 
efecto acústico, especialmente os que se realicen cerca de zona sensible, como poden 
ser o Hospital da Costa ou os colexios. 

Os proxectos de execución de desenrolos urbanísticos levarán aparellados estudos de 
seguridade e saúde para evitar os riscos derivados da realización dos traballos. 
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10.7 Establecemento do plan de seguimento. 

Se establece un plan de seguimento que permita coñecer a evolución das variables de 
sustentabilidade para, por unha parte, controlar os efectos producidos sobre as mesmas, e por outra, 
comprobar o cumprimento dos obxectivos xerais e específicos para cada variable propostos no 
novo planeamento, para o que se establecerá un sistema de indicadores que permita a 
devandita avaliación. 

Se establecen, na medida do posible, valores de referencia para os indicadores que permitan 
determinar a necesidade de aplicar as medidas de seguimento e mecanismos previstos para corrixir 
os efectos negativos producidos, así como identificar con prontitude outros efectos adversos non 
previstos, ou ben para reconducir o Plan no caso de que non se estivera a producir unha 
consecución dos seus obxectivos, podendo levar á súa modificación ou revisión. 

A proposta do plan de seguimento considera a participación do órgano ambiental, establecendo a 
periodicidade coa que se realizarán os informes, que serán de acceso público. 

 

10.8 Informe sobre a viabilidade económica. 

ACTUACIÓNS PRIVADAS 

Realizouse un estudo para determinar a viabilidade económica das actuacións privadas, obtendo o 
prezo de repercusión de solo por m2 de aproveitamento lucrativo. 

Obtemos unha media de 85,76 €/m2 no Concello, con mínimos de 29,68 €/m2 e máximos de 245,13 
€/m2. 

Estes valores son inferiores o valor de repercusión de solo obtido polo método residual, garantindo así a 
viabilidade económica das actuacións privadas programadas. 

ACTUACIÓNS PÚBLICAS 

Realizouse o estudo tendo en conta a programación e o orzamento anual medio do Concello de 
7.299.861,00 €, temos as seguintes porcentaxes ANUAIS dedicadas o investimento segundo a 
programación establecida. 

PRAZO Total % sobre orzamento anual 

10 2.553.210,00 3,50% 
20 5.312.842,00 7,28% 
30 5.608.704,00 7,68% 

Total xeral 13.474.756,00 6,15% 
 

Tendo en conta que a porcentaxe media de investimento é do 22 %, resulta viable a programación 
feita. 
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Tamén se tivo en conta a fonte de ingresos pola materialización da cesión do aproveitamento tipo do 
10 %, partindo do estudo realizado do desenrolo da iniciativa privada. Si ben estará suxeita a 
alteracións funcionais no tempo, posibilitará a redución do investimento con cargo o orzamento anual. 

RESUMO ACTUACIONS PRAZOS VALOR CESION 

10 ANOS 942.961,60 € 

20 ANOS 1.146.614,20 € 

30 ANOS 702.456,18 € 

TOTAL 2.792.031,98 € 

 

Neste suposto reduciríase mais a inversión a realizar  

PRAZO Total % sobre orzamento anual 

10 1.610.248,40 2,21% 
20 4.166.227,80 5,71% 
30 4.906.247,82 6,72% 

Total xeral 10.682.724,02 4,88% 
 
 
SEGUIMENTO AMBIENTAL 
 
A contía da elaboración das actuacións derivadas no Plan:   

Recompilación de datos, elaboración de informes 
anuais dos sistema de indicadores fixados no ISA 

600,00€ 

Periodicidade Anual 

Custo total período de vixencia PXOM, ata a súa 
revisión. 

16.250,00 € 

O custo para elaboralo seguimento ambiental é moi razoable e poderase asumir directamente 
mediante a financiamento local. 
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10.9 Análise da coherencia. 

COHERENCIA EXTERNA 

Como forma de garantir a coherencia da planificación en fervenza segundo o establecido nas 
Directrices de ordenación do territorio e de evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios 
alleos e inconsistentes, realizouse para o PXOM unha análise que permite avaliar o seu grao de 
compatibilidade coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT e do POL. 

Esta análise seguirá unha metodoloxía tipo cuestionario denominado Análise da compatibilidade 
estratéxica (ACE). Pretende ser unha ferramenta para o control da coherencia da planificación que se 
desenvolve en Galicia co diagnóstico e os obxectivos das DOT e do POL dividido en: 

 Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade. Explicando como se consideran no 
PXOM os efectos sobre os aspectos clave detectados nas DOT. 

 Proceso de decisión. Analizando a bondade e calidade do proceso de decisión a través do 
que se deseña o PXOM. 

 Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia. Avaliando a relación do PXOM cos 
elementos estratéxicos identificados na análise obxectiva do contorno realizado nas DOT. 

O análise realizado xustifica a coherencia do PXOM coas Directrices do ordenación do Territorio e o 
Plan de ordenación do territorio  
 
COHERENCIA INTERNA 
 
Realizase un análise da coherencia interna do documento. 
 
Por unha banda probase que existe coherencia entre a alternativa seleccionada e os obxectivos do 
PXOM, aínda que xa está valorada no momento en que se fixo o análise de alternativas, pois a 
elección da alternativa realízase sobre a adecuación das alternativas a eses mesmos obxectivos 
marcados polo Documento de Referencia. 
 
Por outra banda a coherencia dos obxectivos do PXOM coa diagnose previa realizouse no apartado 
nº 2.3 identificación dos elementos estratéxicos do territorio, no que se identifican as necesidades 
existentes no concello de acordó os obxectivos. 

 
O  DIRECTOR DO EQUIPO REDACTOR 

Xuño 2013 

 

 

Manuel E.López Vázquez 

Arquitecto 
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11. CARTOGRAFÍA 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN DO TERMO MUNICIPAL 
 

I.01.Situación         E:1:10.000 

I.02. Topográfico        E:1:10.000 

I.03. Xeolóxico         E:1:10.000 

I.04. Altitudes         E:1:10.000 

I.05. Pendentes         E:1:10.000 

I.06. Orientacións        E:1:10.000 

I.07. Rede fluvial e concas hidrográficas      E:1:10.000 

I.08. Cobertura do Solo e usos       E:1:10.000 

I.09. Montes veciñais        E:1:10.000 

I.10. Rede viaria         E:1:10.000 

I.11. Deslinde Dominio Publico Marítimo Terrestre e protección de Costas  E:1:10.000 

I.12. Espazos Naturais e Hábitats       E:1:10.000 

I.13. Plano de riscos        E:1:10.000 

I.14. Plano de Recursos Mineiros       E:1:10.000 

I.15. Plano de Recursos Mineiros      E:1:10.000 

I.16. Plano de Incendios e telecomunicacións     E:1:10.000 

I.17. Plano delimitación do núcleo de identidade litoral (NIL)    E:1:10.000 

I.18. Plano de delimitación do ámbito de recualificación    E:1:5.000 

 

 

PLANOS DE ORDENACION 
PLANOS DE CLASIFICACIÓN ACÚSTICA 

O1.02.          E:1:5000 
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