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1. A SOSTIBILIDADE DO MODELO DE ORDENACIÓN. O SISTEMA TERRITORIAL
1.1. INVENTARIO DAS ZONAS CON FRAXILIDADE AMBIENTAL
Os ámbitos do termo municipal que presentan valores ambientais susceptibles de sufrir
impactos ou agresións derivadas das determinacións urbanísticas, tanto dende o punto
de vista ambiental como paisaxístico, son identificados a continuación. A súa fraxilidade
foi definida en función do grao de vulnerabilidade que ten o medio a ser deteriorado ante
a repercusión negativa de determinadas actuacións.
Os espacios naturais integrados na Rede galega de espacios protexidos e os humidais
recollidos no Inventario de Humidais de Galicia (IHG) presentan os máis elevados niveis
de fraxilidade ambiental pola excepcionalidade dos seus valores; a continuación é o
sistema hidrográfico o que ten os graos máis altos, seguido das grandes masas
boscosas e áreas agrícolas.
Espacios Naturais.Os sistemas fluviais dos Ríos Tambre, Sionlla e de Santa Lucía son os espacios máis
sobranceiros en función dos seus valores ecolóxicos. Os ríos Tambre e Sionlla foron
declarados parcialmente como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais* “Lic
Es 1110016 Río Tambre”. O Río de Santa Lucía, cunhas fontes e treitos superiores que
se localizan no termo municipal, ten o seu curso baixo encadrado na Zona de Especial
Protección dos Valores Naturais “Lic Es 1140001 Sistema fluvial Ulla-Deza”.
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais do Río Tambre: Cursos fluviais
pertencentes á Rexión Bioclimática Atlántica que inclúen diversos hábitats de
interese comunitario (Bosques aluviais, Carballeiras galaico portuguesas, etc.) e
acollen unha notable fauna asociada ós ecosistemas fluviais. Presentan ademais
diferentes especies de fauna e de flora endémicas do noroeste e de grande
vulnerabilidade.
Os Ríos Tambre e Sionlla caracterízanse pola súa heteroxeneidade espacial que
conforma un rosario de espacios con recursos naturais e patrimoniais específicos,
posúen un grande interese paisaxístico e os valores máis elevados de diversidade
biolóxica do territorio.
* Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados Espacios como Zonas de Especial Protección dos
Valores Naturais.
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Á relevancia ambiental e papel estructurante do territorio norte, hai que engadi-lo
interese de mante-las súas mellores condicións hidrolóxicas, pois constitúen o recurso
hídrico fundamental para o abastecemento da poboación.
Humidais.
O IHG recolle os humidais de singular relevancia ambiental no municipio. Estes son
humidais asociados ós sistemas fluviais, existindo diferentes ecosistemas de augas
correntes, turfófilos e matogueiras húmidas. As Gándaras e Brañas de Vríns, os
humidais da Volta das Hortiñas e da Carballa, e as illas incluídas no espacio natural do
Tambre, Insuas e Illa Martiñeira, posúen excepcionais valores naturais polo seu papel
no control hidrolóxico e no mantemento da diversidade biolóxica. Amais neste inventario
se recolle o humidal artificial do Encoro de Fecha.
Estes espacios naturais presentan polo seu grao de excelencia numerosas debilidades
entre as que destacan:
- Fraxilidade do recurso hídrico e do ecosistema acuático.
Derivada da calidade intrínseca, principal abastecemento á poboación, acuíferos
potenciais, etc.
Risco de contaminación.
- Fraxilidade da fauna.
Derivada da diversidade, calidade, singularidade e estado de conservación dos
hábitats. Niveis máis altos de biodiversidade do territorio.
Presencia de especies raras e ameazadas en España, etc.
- Fraxilidade da vexetación.
Complexidade e biodiversidade dos ríos e humidais, as ripisilvas e fragas
asociadas ós ríos.
Alta ou moi alta naturalidade das súas comunidades vexetais, á que se engade a
súa singularidade (biodiversidade, endemismos, interese científico, rareza,
vulnerabilidade, etc.) e interese para a súa conservación en función das
especiais condicións do medio.
Así mesmo, vulnerabilidade ante o lume pola confluencia de varios factores
(baixa accesibilidade, alta biomasa, composición específica, etc).
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- Fraxilidade edáfica.
Singularidade da xeomorfoloxía, complexidade da fisiografía, inestabilidade,
hidromorfía, etc.
Risco de erosión.
- Fraxilidade da paisaxe.
Naturalidade e singularidade paisaxísticas.
Visión escénica.
- Posibilidade de afectar recursos históricos e culturais.
Valores patrimoniais de carácter histórico, etnográfico, etc.
Recurso cultural e recreativo básico do municipio.
As accións ou intervencións que poden orixinar afeccións ós seus valores ambientais e
paisaxísticos relaciónanse a continuación:
- Alteracións da drenaxe e do sistema hídrico.
- Variacións bruscas e repentinas do caudal causadas por aproveitamentos
hidráulicos.
- A construcción de novos encoros, así como a instalación de aproveitamentos
hidroeléctricos.
- A realización de canalizacións e dragados e a adecuación de praias fluviais con
aportes externos de area.
- Emisión de contaminantes, vertido de residuos e producción de ruídos.
- A utilización de productos praguicidas, funxicidas ou fitocidas.
- As modificacións da cubeta e das características morfolóxicas ou o recheo dos
humidais con calquera tipo de material.
- A extracción de áridos, turba ou outro tipo de sedimentos.
-

Alteración ou destrucción do hábitat por execución de obras ou infraestructuras.
Eliminación da cuberta vexetal.
Acendemento de lume e queimas.
Modificación dos usos do solo.
A introducción de especies de flora e fauna non autóctonas.
Instalacións industriais.
Suburbanización. Edificación espontánea e urbanización desordenada do territorio.
Tránsito con vehículos a motor e acampadas.
Instalación de carteis de propaganda.
Acondicionamento para lecer e uso público.
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Sistema hidrográfico.
As redes fluviais do municipio presentan grandes valores naturais coa presencia de
poboacións sensibles nos ríos e vales, polo que constitúen espacios de interese
ecolóxico. Á alta calidade ambiental dos ecosistemas fluviais dos Ríos Tambre, Sionlla e
de Santa Lucía únese a presencia, nas abas de maiores pendentes dos seus principais
tributarios, de pequenas fragas en contacto cos ríos. Nas chairas aluviais, sobre solos
dunha elevada hidromorfía (fluvisoles e gleisoles), desenvólvense comunidades
freatófitas de distinto grao de madurez, brañas, salgueirais e ameneirais, de portes
arbustivos e arbóreos. Os ecosistemas fluviais composteláns presentan diferentes
especies de flora e fauna raras ou ameazadas, e as súas características físicas e
biolóxicas son soporte de diversos hábitats naturais e especies cuxa conservación ten
interese na comunidade. Estes acollen numerosas especies endémicas do noroeste,
tanto de flora como de fauna, singularmente invertebrados, anfibios e réptiles.
Ademais, as ripisilvas e fragas perifluviais, que no municipio poñen en relación e
conectan áreas do máximo interese para a conservación, Espacios Naturais dos Ríos
Tambre e Ulla, teñen, así mesmo, elevado interese ambiental. Esta función ten unha
especial importancia debido á á elevada fragmentación dos hábitats naturais.
Os ecosistemas acuáticos contribúen decisivamente a mante-la biodiversidade e
mellora-las condicións ambientais do municipio.
Os espacios fluviais e humidais presentan numerosas debilidades entre as que
destacan:
- Fraxilidade do recurso hídrico e do ecosistema acuático.
Derivada da calidade intrínseca, acuíferos potenciais, etc.
Risco de contaminación.
- Fraxilidade da vexetación.
Complexidade e biodiversidade dos ríos e humidais, as ripisilvas e fragas
asociadas ós ríos.
Alta naturalidade, á que se engade a súa singularidade (biodiversidade,
endemismos, interese científico, rareza, vulnerabilidade, etc.) e interese para a
súa conservación en función das especiais condicións do medio.
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- Fraxilidade da fauna.
Derivada da diversidade e calidade dos hábitats. Presencia de especies raras e
ameazadas en España, etc.
- Fraxilidade edáfica.
Singularidade da xeomorfoloxía, complexidade da fisiografía, inestabilidade,
hidromorfía, etc.
Risco de erosión.
- Fraxilidade da paisaxe.
Naturalidade e singularidade paisaxísticas.
Visión escénica.
- Posibilidade de afectar recursos históricos e culturais.
Valores patrimoniais de carácter histórico, etnográfico, etc.
Recurso cultural e recreativo básico do municipio.
Así mesmo, existen ámbitos con Risco Potencial de Inundación, particularmente o Río
Sar e, en menor medida, no Río Tambre augas abaixo de Barciela.
As accións ou intervencións que poden orixinar afeccións ós seus valores ambientais e
paisaxísticos son as mesmas sinaladas para os espacios naturais do municipio.
Identificación dos ríos e humidais que presentan valores ambientais, non
incluídos nos espacios naturais e no IHG.
Humidais:
Brañas do Sar.
Brañas do Sarela.
Ríos:
Conca do Tambre:
Río Tambre
Río Casal
Río Trasvea
Río Barciela
Río Sigüeiro
Río Vilar
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Río Paradelas
Río Barcavella
Río Sionlla
Río Fonte de Meda
Río Vilamaior
Rego Potagüeiro
Rego da Sionlla
Rego Castiñeira
Rego San Paio
Rego Rías
Rego Tarrío
Rego Taces
Rego Castro
Rego Enfesta
Rego Agualada
Rego Tosto
Rego Vilasuso
Rego Vilariño
Rego Salgueiro
Rego Xesteira
Río Espiñeira
Rego Bargo
Rego Portela
Rego Os Rexistros
Rego Ponte Vilar
Rego Fonte Espiñeira
Rego Caseiro
Rego do Collado
Rego da Devesa
Rego de Vilar do Rei
Rego de Gallufe
Rego do Roxido
Conca do Ulla:
Río de Santa Lucía
Río Bando
Río Pousada
Rego de Angrois
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Rego de Godos
Rego de Lamas
Rego de Fornás
Rego Barranco de Peiras
Rego de Cobas
Río Sar
Río Combarro
Río Boisaca ou Porto do Medio
Río Curuxeira
Rego de Vilar
Río Sarela
Rego de Bar
Rego de Pardiñas
Rego de Fontecova
Rego de Figueiras
Porto Marelo ou Cova
Río de Roxos
Resto de cursos fluviais protexidos indicados en planos de ordenación.
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Montes.
Os montes de Santiago teñen uns destacados valores non soamente pola súa condición
de activos ambientais, contribución á conservación dos recursos naturais e da calidade
ambiental, senón tamén derivados da súa elevada aptitude forestal e relevancia
paisaxística. Os seus grandes valores patrimoniais convérteos nun recurso turístico de
primeira orde, no que a configuración e calidade paisaxística do bosque está
intimamente asociada.
Os solos presentan unha elevada aptitude productiva para diferentes usos forestais.
Presentan condicións óptimas a moi boas para piñeiros e eucaliptos, e elevada aptitude,
nos solos profundos e de maior fertilidade, para castiñeiros e outras frondosas con
maiores requirimentos edáficos.
Os montes presentan pola súa configuración e peculiaridades diferentes fraxilidades
entre as que destacan:
- Fraxilidade da vexetación. Risco de incendios forestais.
Biodiversidade xenética.
Vulnerabilidade ante os lumes forestais en función da composición de especies.
- Fraxilidade dos recursos hídricos.
Risco de contaminación (subministro de auga potable ó municipio).
- Fraxilidade edáfica. Risco de erosión.
En función da calidade do solo (grao de evolución) e da súa productividade
forestal. Presencia de zonas con risco de erosión.
- Fraxilidade da paisaxe.
Configuración e preeminencia topográficas.
Vistas panorámicas (condición de miradoiro natural) e escenario paisaxístico.
As accións ou intervencións que poden orixinar afeccións ós seus valores ambientais e
paisaxísticos relaciónanse a continuación:
- Alteración por execución de obras ou infraestructuras forestais.
- Eliminación masiva da cuberta vexetal (cortas a feito).
- Acendemento de lume e queimas.
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- Modificación dos usos do solo.
- Alteracións da drenaxe e do sistema hídrico.
- Emisión de contaminantes, vertido de residuos e producción de ruídos.
- Suburbanización. Edificación espontánea e urbanización desordenada do territorio.
- Acampadas.
- Instalación de carteis de propaganda.
Os sistemas de montes do termo municipal foron incluídos no Catálogo de Elementos
Naturais do Plan Xeral vixente, xunto coas masas forestais de caducifolias máis
significativas. A continuación relaciónanse os que presentan notables valores ambientais
e paisaxísticos, valores extensivos a todas aquelas zonas de protección dos montes
indicadas nos planos de ordenación:
Contrafortes de Monte Grande e Cotón de Ladeíñas
Monte Espiñeira
Bachao
Monte Alto do Sébedo
Coto da Costa, Regonero
Gatofero
Laxas
Alto da Granxa
Aradas-Peregrina
Insuas
Petón de Busto
Busto-Chorente
Pena da Serra
Couto de Lobra
Paraño
Monte da Vella, Monte Pereiro e Freixeira
Calvelo
Pousada
As Gándaras
Fonte do Mestre-Fontaíñas
Couto dos Gatos
Pena do Gato
Couto do Espiño
Monte Medorra
Petón de Sionlla
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Couto de Son-Monte Carballo
Reconco
Pena Maior
Pena Virta
Monte do Viso
Monte do Gaiás
Outeiro Vello
Salgueiriños
Monte do Pedroso
Monte de Vite
Fontecoba
Portodoxo
Sarela
Monte Grande
Fraíz
Santixas
Pardiñas
Regueiro
Alto do Cruceiro
Outeiro
Pena Redonda
Monte da Tenencia
Outeiro Vello
Vixoi
Corexo
Couto de Argadán
Couto Devesa
Pena Virta
Espacios agrarios.
As áreas cultivadas do municipio presentan elevados valores socioambientais. Estes
son eidos, basicamente libres de edificación, cuxas terras foron obxecto de
concentración parcelaria e manteñen unha notable actividade agrícola.
A aptitude das terras cultivadas na Terra de Santiago, avaliada para un baixo nivel de
manexo por Calvo de Anta e Macías (1992), é considerada como óptima para ó cultivo
no sector meridional e no val do Tambre e moi boa no resto do seu territorio. Os solos
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cultivados teñen unha elevada aptitude agronómica, mellorados polos seculares
coidados culturais, sendo clasificadas as terras como de labranza sistemática ou de
"primeira" nas diferentes clasificacións agrolóxicas.
A suma dos valores climáticos e dos recursos edáficos favorecen o seu elevado e
diverso potencial productivo, o que pode supoñer unha destacada riqueza agronómica.
Os solos de boa aptitude agrícola son escasos no contexto galego, polo que resulta
necesario preservar de accións degradadoras a este escaso recurso natural. A
progresiva reducción dos espacios agrarios reforza a importancia estratéxica e
revalorización dos eidos dentro da comarca como garantes do necesario balance
territorial, así como do soporte da notable autosuficiencia alimentaria, da supervivencia
cultural e factor diferencial do incremento da calidade ambiental.
Os eidos presentan pola súa configuración e peculiaridades diferentes fraxilidades entre
as que destacan:
- Fraxilidade edáfica. Risco de erosión.
En función da calidade do solo (grao de evolución) e da súa productividade
agronómica e forestal.
- Fraxilidade da paisaxe.
Notable estado de conservación e singularidade da paisaxe tradicional.
- Posibilidade de afectar recursos históricos e culturais.
Valor histórico cultural da organización e estructura do hábitat.
- Interese sociocultural das actividades primarias.
As accións ou intervencións que poden orixinar afeccións ós seus valores ambientais e
paisaxísticos relaciónanse a continuación:
- Alteración por execución de obras ou infraestructuras agrarias.
- Modificación dos usos do solo.
- Alteracións da drenaxe e do sistema hídrico.
- Eliminación da ripisilva e da vexetación de bordo.
- Emisión de contaminantes, vertido de residuos.
- Suburbanización. Edificación espontánea e urbanización desordenada do territorio.
- Instalación de carteis de propaganda.
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1.2. ANÁLISE PAISAXÍSTICA. DELIMITACIÓN DAS CONCAS E ÁREAS DE
INTERESE PAISAXÍSTICO
Desde o punto de vista paisaxístico é posible distinguir no termo municipal unha serie de
unidades cun certo grao de homoxeneidade interna. Estas foron definidas na Auditoría
Ambiental, realizada no marco da Axenda 21 local desenvolvida polo Concello, e
establecidas atendendo a diversos factores ambientais e socioeconómicos
(xeomorfoloxía e relevo; exposición, concas e microconcas visuais; cuberta vexetal e
usos do solo; presencia de infraestructuras, etc).
As unidades paisaxísticas definidas no municipio foron as seguintes:
Val do Galufe
Veiga do Tambre
Vilar do Rei
Concas do Oufín, Gatofero e Penamoura
Resalte das Testas
Macizo do Lamachán – Pedroso
Val do Roxos
San Pedro de Busto
Curso Inferior do Sionlla
Agras de Nemenzo
Macizo do Castro – Carollo
Val do Sarela
Vales do Sar e do Marelo – Fontecoba
Curso Medio do Sionlla
Vales do Lavacolla, Cova e Portagueiro
Montes de Meda e Estrapuzas
Val do Santa Lucía
Corredor do Sar
Montes de Curuxeira
Na análise destas unidades foi avaliada a súa específica calidade e fraxilidade
paisaxística. A súa valoración pormenorizada reflíctese no seguinte cadro.
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UNIDADES PAISAXÍSTICAS

CALIDADE DA PAISAXE

FRAXILIDADE VISUAL

Val do Galufe

Media alta

Media baixa

Veiga do Tambre

Moi baixa

Media baixa

Vilar do Rei

Moi alta

Moi baixa

Concas do Oufín, Gatofero e Penamoura

Alta

Media baixa

Resalte das Testas

Moi baixa

Alta

Macizo do Lamachán – Pedroso

Alta

Moi alta

Val do Roxos

Media alta

Moi alta

San Pedro de Busto

Media

Media baixa

Curso Inferior do Sionlla

Moi alta

Media baixa

Agras de Nemenzo

Moi baixa

Moi baixa

Macizo do Castro – Carollo

Media baixa

Media baixa

Val do Sarela

Media alta

Moi alta

Vales do Sar e do Marelo – Fontecoba

Media baixa

Alta

Curso Medio do Sionlla

Media baixa

Baixa

Vales do Lavacolla, Cova e Portagueiro

Baixa

Media baixa

Montes de Meda e Estrapuzas

Media alta

Moi baixa

Val do Santa Lucía

Media alta

Moi alta

Corredor do Sar

Media baixa

Alta

Montes de Curuxeira

Media baixa

Baixa

Fonte: Auditoría Ambiental. Axenda 21. Concello de Santiago de Compostela, 2001.

Os enclaves da maior calidade, no contexto santiagués, emprázanse principalmente na
zona occidental do municipio - alí onde converxe o río Tambre cos seus tributarios en
valgadas boscosas de grande beleza (Vilar do Rei, o curso inferior do Sionlla, as concas
do Oufín, Gatofero e Penamoura, etc.), e máis no macizo de Lamachán-Pedroso - xa
que as súas paisaxes son máis sobresaíntes pola súa naturalidade e estado de
conservación. Mais son tamén salientables as paisaxes do sector meridional - na conca
do Río de Santa Lucía, así como nos afluentes do Río Sar, Roxos e Sarela - pola súa
calidade e por presentar, nos seus vales, a fraxilidade visual máis elevada.
No contorno da cidade teñen relevancia paisaxística ademais dos sistemas fluviais dos
Ríos Sar e Sarela, os outeiros que rodean á mesma, ben por te-los índices de
naturalidade máis elevados ou ben pola súa intrínseca fraxilidade ecolóxica e visual.
O Sar e o Sarela, ríos que confinan o interfluvio do asentamento, coroados pola
sucesión de montes e outeiros definen a íntima relación da cidade co territorio. Nas
diversas aproximacións analíticas á implantación territorial de Compostela vense
recoñecendo que a identidade do “locus” xacobeo é consubstancial cun contorno natural
singularizado polo conxunto de montes e outeiros que o rodean, fitos paisaxísticos
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incorporados ás panorámicas da cidade e mesmo con intrusións na propia escena
urbana. No poñente o gran telón natural do Monte Pedroso enfróntanse á fachada
monumental da Cidade Histórica, o Monte do Gozo recibe ó Camiño Francés,
constituíndo o primeiro contacto visual con Compostela, o Monte Viso incorpórase como
fito paisaxístico á toponimia prexacobea de Lobio.
A cidade de Santiago ven sendo tutelada na protección do seu patrimonio edificado
dende 1940 en que por Decreto de 8 de Marzo se produciu a declaración de Conxunto
Histórico-Artístico en aplicación da Lei de 1933. O ámbito delimitado naquel documento
orixinal foi complementado pola Orden Ministerial de 29 de Outubro de 1964, que veu a
introducir unha zona de respecto e protección da paisaxe e silueta urbana en toda a
zona histórico-artística, identificando adicionalmente como zonas de ordenación especial
a paisaxe que se domina dende o Paseo da Ferradura e o Conxunto do Mosteiro de
Conxo. A delimitación da zona histórico-artística ampliouse por resolución de 30 de Abril
de 1976, comprendendo diversos rueiros da parte occidental da cidade e os Mosteiros
de S. Lourenzo e Conxo cos seus respectivos contornos, ampliándose, así mesmo, a
zona de respecto polo N e L, incluíndo o barrio de Sar e o seu contorno. A protección
integral das súas paisaxes de contorno foi posteriormente afianzada e tutelada no
desenvolvemento dos Plans especiais da Cidade Histórica, do Sarela, etc.
Efectivamente, as singulares características, configuración e preeminencia topográfica,
dos Montes do Contorno da Cidade dótaos dun grande valor receptor de vistas por mor
da súa exposición e alta visibilidade dende a cidade patrimonio que os converte en
puntos de interese visual e referentes paisaxísticos, o que constitúe un intrínseco valor
paisaxístico. Algúns están coroados por castros nos que, ademais dos seus valores
arqueolóxicos, a súa presencia comporta unha destacada impresión paisaxística
derivada da súa configuración fisiográfica, estructuración do territorio, vinculación cos
asentamentos orixinarios, etc, constituíndo auténticos fitos na paisaxe compostelá. Así
mesmo, estes contornos, visualmente privilexiados, facilitan a contemplación de concas
visuais moi amplas sobre a cidade e as súas singulares interrelacións co territorio. Nos
diferentes percorridos dos Camiños de Santiago estes fitos configuran as súas visuais
paisaxísticas máis apartadas, representando referencias do seu territorio histórico.
No sector oriental da cidade, a súa alta susceptibilidade paisaxística increméntase ó
coincidir varias infraestructuras de comunicación (autoestradas, periférico, vías férreas)
e grandes equipamentos, que permiten a contemplación de diferentes secuencias e
escenarios paisaxísticos, cara a paisaxe dos asentamentos tradicionais, no primeiro
plano, e, coa referencia da cidade monumental, como fondo.
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O elevado grao de solapamento dos diferentes campos visuais percibidos fan que
practicamente todo o contorno da cidade teña a consideración de ámbito de interese
paisaxístico. Así, aínda existindo espacios íntimos, os ámbitos robustos son poucos en
función da singular localización e estructura topolóxica da cidade, na que ben os
elementos prominentes e outeiros interiores ós tecidos históricos, Belvís, A AlmácigaSan Domingos, Santa Susana, etc, ou ben a coroa exterior - definidora do Xiro da
Cidade - que é cortada pola estructura radial dos Camiños, sinálaos como puntos
panorámicos de moi alta susceptibilidade e intervisibilidade. Neste sentido, cobra
singular relevancia a configuración paisaxística da nova porta da cidade no camiño
francés por situarse a carón do Monte do Gozo.
No ámbito inmediato á cidade, os eidos dos barrios periféricos teñen, ademais de
interese social e ambiental, alto valor paisaxístico nas beiras do Sarela e do Pedroso, no
contorno do Sar en Viso, en Angrois, etc; Interese realzado por constituí-la referencia
paisaxística e escenario da Cidade Histórica e da Cidade da Cultura, respectivamente.
Nestes ámbitos a súa configuración paisaxística atópase aínda sen grandes distorsións
ó mante-lo complexo agrario tradicional vixente e non ter sufrido en exceso a
proliferación, no interior do espacio agrario, de edificacións residenciais. É posible, polo
tanto, aprecia-la singular integración paisaxística do seu hábitat tradicional, típica
paisaxe de agras na que se produce a transición e corrección do desnivel, nas abas dos
ríos e regueiros, con ribadas sucesivas. A complexa estructura parcelaria, constituída
por un grande número de pequenas teselas que acollen usos diversos, con camiños
abeirados por unha notable vexetación de bordo que cobre ribazos e cómaros, define a
textura paisaxística dos eidos. Estas paisaxes agrarias a xeito de “semibocage”, son
paisaxes culturais de grande calidade e elevada fraxilidade. A súa conformación e
complexidade contrasta coa crecente homoxeneidade do agro, aportando naturalidade e
diversidade pola súa maior variedade de usos e hábitats. Nesta complexidade,
diversidade e naturalidade residen as virtudes desta paisaxe cultural microconstruída. A
súa simplificación, amais de supoñer unha diminución da biodiversidade pola
destrucción física que implica, pode orixina-la perda da súa calidade, a desaparición das
tramas recoñecibles (nos camiños, no parcelario, nos peches, nos arboredos de bordo,
nos usos e hábitats históricos, etc), así como dos estreitos e íntimos vínculos destas
cuns asentamentos de fonda raizame histórica.
Os cumios do Monte do Viso e os seus contrafortes, así como dos castros da Grandeira,
de S. Marcos, etc, amosan un exemplo de monte galego dominado pola formación
queirugal-toxeira con interesantes cambios de cor en función da floración dos toxos,
marela, ou das queirugas, rosa a violeta.
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Estes espacios que manteñen a súa compoñente natural, nun contorno transformado
polos cultivos forestais e as concentracións parcelarias, cobran un redobrado valor,
tanto como testemuña dun ambiente xa perdido, coma por representar excepcións na
comarca.
No contorno dos Espacios Naturais, vales do Tambre e dos seus principais tributarios no
municipio, existen áreas nas que, ben a fraxilidade visual, ben a calidade da paisaxe, é
elevada, con ámbitos que presentan risco de degradación física e ambiental derivada
das súas condicións fisiográficas, que imposibilitan, a miúdo, usos diferentes dos
forestais. Estes ríos discorren entre montes e, por veces, os seus vales ábrense
permitindo a contemplación de paisaxes interesantes, matizadas xa pola topografía máis
ou menos complexa, ou xa pola importancia da cuberta vexetal e a exposición. As
cuncas visuais son polo xeral pechadas, definidas por un continuo sistema de resaltes e
outeiros que marcan as divisorias de augas das sucesivas subconcas. A maioría das
vistas que se abren dende estes correspóndense cos fondos de val, nos que amais de
zonas abertas de pasteiros e labradíos é posible albisca-la lámina de auga entre a
banda de vexetación riparia; paraxes culturais nos que a súa interese paisaxística é
considerable.
No sector setentrional do val do Tambre, son os Montes de Cesar o resalte que define a
escena paisaxística polo leste, quedando o tronco central do val e as súas veigas
notablemente confinadas en paraxes fluviais de grande intimidade. Os resaltes dos
Mallos, e os Coutos de Son, da Gralla, da Ameixeira e da Costa enmarcan as paisaxes
dos Coutos de Pesca de Sigüeiro e de Chaián, respectivamente, cubertos nas súas
abas por fragas de notable naturalidade. Entrambos, son o Petón e os Montes do
Igrexario de Busto e mailo Petón de Chorente quen, con desigual exposición e
susceptibilidade, conteñen as vistas, constituíndo, ó mesmo tempo, destacadas
referencias territoriais.
Nas parroquias de Fecha, a maior complexidade fisiográfica, xunto cun apreciable
desnivel (por mor do progresivo encaixamento da rede fluvial, entre os ríos Tambre e
Oufín e o val do Collado e montes que enmarcan as súas cuncas, Altos do Candado,
contrafortes de Castro Maior, Alto de Campos Longos, etc), permiten perspectivas
amplas cando se percorren os cumes ou as partes altas das ladeiras, conferíndolle á
paisaxe grandiosidade, (valor que adoita ser dos máis definitorios para sinala-la súa
calidade), e restrinxidas cando a observación se produce a media ladeira ou dende o
fondo dos vales.
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No tocante ó val do Río Sionlla, no seu treito medio destacan na paisaxe os Castros de
San Marcos e Formarís e os seus contrafortes, así como o Monte da Costa en Enfesta
que, por mor das súas singulares características topográficas e exposición, contrastan
sobre a sucesión de relevos achaiados e amplos fondos de val, e están dotados dun
grande valor receptor de vistas, cunha dominancia ampla, os primeiros, e unha alta
susceptibilidade por localizarse no contorno das principais vías de comunicación do Eixo
Atlántico, o segundo. A súa condición de fondo escénico presenta diversos matices ó
longo do día, debido ós contrastes cromáticos derivados da súa orientación e cuberta
vexetal.
As accións ou intervencións que poden orixinar afeccións ós seus valores paisaxísticos
relaciónanse a continuación:
- Modificacións da topografía e movementos de terras precisas para o desenvolvemento
de infraestructuras e maila edificación.
- Eliminación masiva da cuberta vexetal.
- Acendemento de lume.
- Cambios dos usos do solo.
- Alteracións da drenaxe e do sistema hídrico.
- A formación de pantallas de edificación que imposibiliten a contemplación da paisaxe.
- Suburbanización. Edificación espontánea e urbanización desordenada do territorio.
- Instalación de carteis de propaganda e de infraestructuras de servicios técnicos.
A continuación relaciónanse os ámbitos que presentan notables valores paisaxísticos:
Contorno da Cidade
Monte de Vite
Outeiro das Cancelas
Castro de San Marcos
Monte do Gozo
Castro de Bando
Monte de Viso
Monte de Gaiás
Outeiro de Santas Mariñas
Agro da Devesa
Castro da Grandeira
Montes Pena Redonda e Curuxeira
Montes de Figueiras
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Alto de Sarela
Monte Milladoiro
Monte Pedroso
Contorno dos Espacios Naturais
Indicados nos planos de ordenación.
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2. A SOSTIBILIDADE DO MODELO DE ORDENACIÓN
2.1. O SISTEMA TERRITORIAL
A protección do medio natural converteuse nun obxectivo compartido pola sociedade e
as administracións no marco duns novos criterios de desenvolvemento que garantan a
sostibilidade do territorio. Na adhesión municipal á Carta das cidades e vilas europeas
cara á sostibilidade (Carta de Aalborg), o Concello de Santiago de Compostela
estableceu entre as súas prioridades medioambientais proceder ó saneamento integral
do municipio, e en particular do río Sar, recuperando os ríos para a cidade e os
cidadáns; desenvolver un sistema de tratamento dos residuos ecocompatible; deseñar e
executar actuacións en zonas verdes e espacios de interese natural, particularmente no
Monte Pedroso, poñéndoos en valor como recurso turístico; implantar políticas de aforro
enerxético promovendo o uso de transportes públicos.
A conseguinte activación dos procesos para a implantación dunha Axenda 21 Local
iniciados polo Concello, deu os seus primeiros pasos coa realización dunha Auditoría
Ambiental Municipal que, trala Diagnose da situación ambiental, establecera un Plan de
Acción Ambiental (PAA). Entre os obxectivos deste plan está orienta-lo
desenvolvemento urbanístico e económico, a ordenación do territorio, a implantación de
novos servicios, tráfico, transporte, etc., tendo en consideración os criterios ambientais e
de desenvolvemento sostible.
Da Diagnose da Auditoría Ambiental Municipal xurdiron unha serie de propostas para o
PAA. Entre as de maior relevancia na ordenación do territorio, están aquelas que dan
continuidade ós procesos e regulacións xa encetados e desenvolvidos polo
planeamento vixente orientados nesta liña. Estas propostas poden sintetizarse así:
- Accións sobre os espacios naturais e as paisaxes de interese natural referentes á
creación de figuras lexislativas de protección co obxectivo de preservalos e
conservalos, así como á recuperación das marxes e ribeiras das bacías fluviais
(preservación dos bosques de ribeira, creación de corredores verdes, parques
fluviais, etc.) principalmente sobre os ríos Sar, Sarela, Santa Lucía e Sionlla.
- Protección e recuperación dos núcleos e do patrimonio rural, con especial mención
ós Camiños de Santiago.
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- Accións sobre o ciclo da auga, referidas ó abastecemento e saneamento integral a
todo o municipio, ampliación da EDAR da Silvouta e renovación dos colectores do
Sar.
- Accións referidas á xestión dos residuos incidindo na xeralización da recollida
selectiva, incluíndo a dotación de puntos verdes en todo o municipio.
- Accións sobre a mobilidade referidas á mellora da accesibilidade ós núcleos rurais, á
potenciación do transporte colectivo e a estudia-la conexión ferroviaria co aeroporto
de Lavacolla.
- Política forestal sostible verbo da axeitada xestión do cultivo de especies de
crecemento rápido.
En definitiva, conxunto de criterios que sinalan cara a racionalidade das medidas
reguladoras da protección urbanística do territorio, lidas como base sobre a que
construír políticas activas de rexeneración ambiental, de recuperación dos recursos
naturais, productivos e paisaxísticos do territorio como esteos da mellora das condicións
de vida dos habitantes.
Tendo en conta estes antecedentes, a revisión do Plan Xeral foi ó encontro das
propostas do PAA cunha aplicación e traslado á planificación urbanística.

Na elaboración dos instrumentos de planificación urbana é fundamental observa-los
criterios de sostibilidade manifestados na Carta de Aalborg, para axusta-la xestión e
desenvolvemento do territorio con base ambiental. A Carta de Aalborg sinala que “a
sostibilidade ambiental significa preserva-lo capital natural. Require que o noso consumo
de recursos materiais, hídricos e enerxéticos renovables non supere a capacidade dos
sistemas naturais para repoñelos, e que a velocidade á que consumimos recursos non
renovables non supere o ritmo de substitución dos recursos renovables duradeiros. A
sostibilidade ambiental significa, así mesmo, que o ritmo de emisión de contaminantes
non supere a capacidade do aire, da auga e do solo de absorbelos e procesalos. A
sostibilidade ambiental implica ademais o mantemento da diversidade biolóxica, a saúde
pública e a calidade do aire, da auga e o solo a niveis suficientes para preserva-la vida e
benestar humanos, así como a flora e a fauna para sempre...”.
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O planeamento urbanístico sostible ten que apoiarse, polo tanto, na valoración dos
recursos naturais, na preservación e mellora da calidade ambiental e na análise das
características dos recursos endóxenos. Un coñecemento e xestión eficaz do territorio e
de tódolos elementos que o integran, permitirá, en consecuencia, a conservación e
promoción dos seus recursos, dos cales o mantemento e a mellora do atractivo
paisaxístico son básicos.
Un importante desenvolvemento lexislativo, sectorial e urbanístico, acompañou
recentemente este obxectivo de protección da natureza, ampliándose os conceptos de
protección e salvagarda dos recursos ambientais do territorio. Así, vense de produci-la
declaración do Río Tambre como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais
(Decreto 72/2004).
O Plan Xeral establece a continuidade da ordenación protectora vixente na maioría do
termo municipal de salvagarda dos valores e recursos patrimoniais, mais consonte á
declaración de parte do seu territorio como espacio natural protexido, foi preciso segui-la
afondando. Esta declaración determina que as zonas lindeiras coas protexidas podan
ser consideradas como áreas de amortecemento de impactos previstas na Lei 9/2001 de
Conservación da Natureza de Galicia.
As áreas fluviais do municipio atopábanse dentro do conxunto de áreas rurais
protexidas, sen embargo, á fin de mante-las súas dinámicas e características naturais e
o seu funcionamento como conexións biolóxicas, establecéronse uns novos ámbitos de
protección específicos, evitando descontinuidades e optimizando a incorporación ós
álveos de todo o sistema, humidais (Brañas de Vrins, do Sar,...), chairas de inundación,
etc. Así mesmo, foron revisados os ámbitos de protección dos Ríos Tambre, Sionlla e
Santa Lucía, consonte á su declaración como Espacio Natural.
Complementariamente, coa fin de optimiza-lo tratamento das zonas do territorio coa
maior calidade e fraxilidade paisaxística, integráronse en senllas figuras específicas ós
solos rústicos con singular interese paisaxístico, ben por localizarse no contorno da
Cidade Histórica e os seus camiños, ou ben por ser lindeiras cos espacios naturais. No
contorno da Cidade Histórica estableceuse un tratamento diferencial para aqueles eidos
periurbanos que manteñen vixente o complexo agrario tradicional no Viso, Angrois,
contorno Sarela-Pedroso, etc.
O sistema territorial herdado, recoñecido e regulado polo Plan Xeral, baseado nun
poboamento disperso pero relativamente compacto, optimizador do espacio co gallo de
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saca-lo maior partido dos recursos naturais, segue a ter vixencia pola alta calidade do
seu hábitat, e estar lonxe do seu esgotamento. Mante-los usos tradicionais vinculados ó
aproveitamento sostible destes recursos é un obxectivo rector das diferentes alternativas
de desenvolvemento. O réxime urbanístico do solo rústico mantense, polo tanto, coa fin
de seguir outorgando unha especial protección ós valores agrarios, forestais, científicos,
naturais, paisaxísticos, culturais, etc., incompatible coa súa transformación. En
consecuencia, o PXOM establece unha ordenación do territorio que fai posible a
continuidade das diferentes actividades agrarias compatibles coa preservación do
equilibrio territorial e a protección da natureza.
A valoración de aspectos de calidade ambiental singular como as paraxes fluviais e
mailos bosques autóctonos, a potenciación do valioso sistema de núcleos rurais
municipais na procura da súa mellora e recuperación, o desenvolvemento urbano maila
consolidación e potenciación do solo empresarial son cuestións que aseguran a súa
ordenación sostible.
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2.2. O DESENVOLVEMENTO URBANO
A utilización racional do territorio e do ambiente implica conxuga-las necesidades de
crecemento coa preservación dos recursos naturais e dos valores paisaxísticos,
arqueolóxicos, históricos e culturais, coa fin de garanti-la calidade de vida das xeracións
presentes e futuras.
Nesta arela a calidade ambiental ten pasado a se-la compoñente principal da calidade
urbana no seu conxunto. Os procesos de suburbanización difusa supoñen unha ameaza
para a calidade ambiental e maila axeitada preservación dos valores ambientais,
productivos e paisaxísticos do territorio periurbano e, xa que logo, da súa
sustentabilidade. Resulta obrigado poñer freo ó proceso de diseminación reorientando a
compacidade dos asentamentos co gallo de diminuí-los riscos de degradación ambiental
e paisaxística e minimiza-lo custe dos sistemas de soporte e infraestructurais.
O dinamismo urbano debe coexistir sen traumas co mantemento e recuperación dos
valores territoriais, polo que nos novos crecementos este optimízase con criterios de
inserción e integración territorial e paisaxística, particularmente na urbanización
descentralizada. Así mesmo, a oferta de solo residencial é establecida dun xeito
controlado e equilibrado, incrementando as actuais densidades medias, fomentando a
diversidade tipolóxica e integrando na dialéctica urbana as cuestións referentes á
accesibilidade e á mobilidade.
Os núcleos territoriais e mailas novas implantacións urbanas son ordenados con
criterios de sostibilidade nos que se opta polas solucións menos agresivas co ambiente.
2.2.1. O proxecto urbano
O proxecto urbano está fundamentado nunha práctica urbanística atenta á calidade
ambiental. En relación coa preservación e mellora da calidade ambiental urbana a
defensa do carácter compacto, complexo e integrado do crecemento urbano,
acompañado da valoración dos seu soporte territorial son cuestións da maior relevancia.
Así son consideradas nos programas de actuación da Estratexia Territorial Europea e
nas políticas avanzadas de ordenación do territorio que perseguen lograr un
desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio.
O proxecto de cidade consolidado a partir da Planificación urbanística dos 90
fundamentado nunha práctica urbanística atenta á calidade ambiental, consistente na
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rehabilitación urbano ecolóxica da cidade, foi capaz de integrar no modelo urbanístico o
contorno da cidade coa súa revalorización ambiental, (especialmente orientado na
conservación e recuperación do poñente da Cidade: O Sarela-O Pedroso). Estas liñas,
apoiadas por un modelo de ordenación da cidade consolidada baseado na concreción
dun crecemento e expansión da cidade central sen rompe-lo criterio de compacidade e
continuidade, supuxeron os alicerces do seu camiño cara á sostibilidade.
Estes criterios de sostibilidade mantivéronse nas definicións do PXOM, e incorporados
novos, nos seus diferentes aspectos económicos, sociais e ambientais, co obxectivo de
consolida-la heteroxénea trama urbana consecuencia dos diferentes procesos históricos
de construcción da cidade, a partir dunha racionalización e economía na utilización dos
recursos territoriais, coa fin de evitar esponxa-la cidade en exceso, e facela máis
integrada socialmente. Para esto, vén de acoutarse uns ámbitos urbanos densos e
polifuncionais, organizadores dos novos crecementos, baseados no seu deseño
completo e integrado no territorio, diversificados e tendentes á consecución do
mantemento e mellora da súa elevada calidade ambiental.
Así mesmo, ven de aumentarse a oferta de solo industrial e residencial dun xeito
controlado e equilibrado, cunha notable previsión de construcción de vivendas de
protección oficial (máis dun tercio das capacidades do Plan), con actuacións de pequena
e media dimensión inseridas de forma difusa para fomenta-la diversidade e cohesión
social.
O grao de compacidade da cidade continua adoita medirse pola superficie que ocupa en
relación á extensión da superficie municipal, si ben, semella máis apropiado, na
actualidade, facelo en relación á extensión da área urbana compostelá. A superficie
ocupada representa unha baixa porcentaxe, en correspondencia cunha cidade de
tamaño medio e caracterizada polo seu crecemento relativamente denso. Criterio de
compacidade que se fixo compatible coa integración á mesma dos elementos de
interese ambiental e paisaxístico. Así, o sistema de espacios libres incorporados á
estructura da cidade seguen a aumentar, cuns estándares próximos ós 26 m2 por
habitante. A destacada superficie de zonas verdes e parques urbanos, a súa distribución
equilibrada e alta accesibilidade son cuestións que contribúen ó incremento das
calidades urbanas. Sen embargo, o crecemento urbanístico continúa o proceso de
concentración, situándose as previsións das densidades urbanas nuns niveis medios.
Estas seguen a incrementarse mais manténdose dentro dos niveis considerados como
aceptables en relación ó espacio urbano dispoñible por habitante.
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Os novos crecementos residenciais, densos e polifuncionais, vincúlanse cos ámbitos
industriais, en desenvolvemento e planificados, optimizando e racionalizando o espacio
da cidade, e, así mesmo, posibilitando a diminución dos impactos derivados dos
movementos pendulares. A elevada accesibilidade e a construcción de infraestructuras
que permiten un intercambio modal, previstas no contorno destes espacios, contribuirá
decisivamente á sostibilidade futura do sistema.
Nas áreas de contacto cos núcleos rurais da periferia defínese o remate da vila
mediante crecementos en baixa densidade que posibiliten unha axeitada transición e
integración territorial.
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2.2.2. Núcleos territoriais
As determinacións do Plan perseguen potencia-lo valioso sistema de núcleos rurais
municipais procurando a súa mellora, revitalización e diversificación, recuperando o seu
patrimonio e posibilitando o turismo sostible neles.
O obxectivo de protección dos solos productivos, das súas características e procesos
naturais determinan a necesidade de acouta-los novos crecementos en conexión e
continuidade cos asentamentos tradicionais, diversificándoos mais posibilitando unha
axeitada mestura de usos que aseguren a permanencia dos valores e funcións rurais e
propicien paisaxes integradas.
O fortalecemento do sistema de núcleos, con actuacións específicas relacionadas con
melloras nas infraestructuras e dotacións, así como de incremento da calidade do seu
hábitat, son opcións polas que se apostou, mais mantendo a súa densidade acorde coa
capacidade de carga do territorio.
Nos núcleos territoriais é posible seguir mantendo un medio ambiente productivo con
estándares de calidade urbana ó incrementar os seus niveis de urbanidade e de
servicios. A súa planificación en profundidade permite prever e minimiza-los impactos
socioeconómicos, ecolóxicos e paisaxísticos. Así, entre outras determinacións, o Plan
Xeral dispón as medidas necesarias para evita-lo impacto visual e volumétrico sobre os
perímetros dos núcleos rurais.
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2.2.3. Novas implantacións urbanas e industriais
Os novos desenvolvementos urbanísticos son integrados cos espacios urbanos xa
consolidados, potenciando os núcleos urbanos secundarios. Nestes o establecemento
das densidades e edificabilidade réxense polo art. 46 da Lei 9/2002 que regula os
“límites de sostibilidade”, definidas en función do tamaño do municipio.
Un dos obxectivos básicos do PXOM foi establecer unha equilibrada oferta de solo
industrial capaz de acolle-las novas iniciativas e consolida-las existentes, mediante a
axeitada clasificación de solo baixo criterios de racionalización do seu emprazamento no
territorio, localizando áreas de maior aptitude topográfica e ambiental e sen
interferencias na accesibilidade.
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2.3. A ORDENACIÓN DOS ESPACIOS NATURAIS E SISTEMAS AMBIENTAIS DA
CIDADE
A ordenación sostible dos espacios naturais e sistemas ambientais da cidade determina
a necesidade de conservar e protexe-los seus valores non renovables, que atinxe tanto
ós intereses naturais, paisaxísticos ou culturais. A utilización racional dos recursos
naturais, que evite a degradación irreversible do medio, a regulación da permisividade
das actividades incidentes no solo e a rexeneración ambiental, son medidas
imprescindibles para esta consecución.
2.3.1. Espacios naturais
Os principais valores naturais do territorio están constituídos, ademais dos paisaxísticos,
por un sistema hidrográfico no que se dan os maiores niveis de diversidade biolóxica, e
presentan áreas de moi alta naturalidade, conservando ámbitos perifluviais cubertos
polo bosque autóctono, carballeiras e fragas representantes do bosque climácico.
Os Ríos Tambre, Sionlla e Santa Lucía son os espacios máis sobranceiros en función
dos seus valores ecolóxicos e paisaxísticos. Os primeiros foron parcialmente incluídos
na proposta da comunidade autónoma para seren integrados na "Rede Natura 2000"
como Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), e recentemente declarados como
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais do Tambre (Decreto 72/2004). O Río
de Santa Lucía, cuxas fontes e treitos superiores localízanse no termo municipal, ten o
seu curso baixo encadrado, así mesmo, na Zona de Especial Protección dos Valores
Naturais do Sistema fluvial Ulla-Deza.
Ademais destes espacios existen outros enclaves da maior calidade, no contexto
santiagués, que se emprazan nas zonas onde converxe o Río Tambre con valgadas
boscosas de grande beleza, como nos treitos encaixados dos vales dos Ríos
Penamoura, Gatofero e Oufín, nos que a paisaxe é máis sobresaínte pola súa
naturalidade e estado de conservación, así como nos encaixamentos do Río Tambre
nas parroquias noroccidentais. Nestes sobreviven fragas autóctonas, asentamentos cun
bo estado de conservación do seu hábitat e cunha paisaxe rural de moi alta calidade.
En función dos seus valores naturais, estes territorios son integrados no PXOM nun
ámbito especificamente protexido que persegue darlle continuidade e complementar á
Zona de Especial Protección dos Valores Naturais do Río Tambre en todo o seu
percorrido polo municipio que consolide a súa protección integral, dotándoo dun
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instrumento específico de Planeamento, “Plan Especial de Protección do Ríos Tambre,
Penamoura, Gatofero e Oufín”, abrindo a posibilidade da súa declaración como “espacio
natural de interese local” conforme á Lei 9/2001, de conservación da natureza que
permita activa-las medidas de conservación e xestión (art. 17.3).
As características destas fragas, localizadas en relevos esgrevios, fai que esta sexa a
dedicación máis axeitada nestes territorios de complexa fisiografía, seguindo a máxima
en ecoloxía aplicada de manter e establece-las masas máis maduras nos espacios
potencialmente máis degradables. Neste contexto, as carballeiras catalogados polo Plan
Xeral enclavadas nestes espacios marxinais poderán se-lo cerne a partir do cal se inicie
a recuperación, interconexión e ampliación dos, hoxe en día, exiguos ámbitos forestais
de arboredo autóctono. A ordenación sostible dos montes debe ser unha prioridade,
sendo necesaria a introducción de alternativas ó monocultivo de eucaliptos,
establecendo unha ordenación de uso múltiple na que os montes protectores teñen que
facerse viables verbo da responsabilidade e tutela institucional.
Así mesmo, no territorio compostelán existen diversos Humidais incluídos no “Inventario
de Humidais de Galicia”, básicos para a conservación da biodiversidade e os recursos
naturais. Os humidais composteláns, non incluídos no espacio natural do Tambre,
relaciónanse a continuación; Espacios susceptibles de protección segundo a Lei 9/2001
de Conservación da Natureza, baixo a figura de “humidais protexidos”.
A Carballa
Brañas de Vrins
Brañas de Volta das Hortiñas
O Río Tambre e as Brañas de Vrins constitúen o recurso hídrico fundamental para o
abastecemento da poboación. As Brañas de Vríns están a sufrir, na actualidade, o
negativo impacto de diferentes actuacións que poden orixina-la súa degradación e a
destrucción do seu fráxil ecosistema. A mellora e fomento do axeitado estado de
conservación dos recursos hídricos do municipio é básica polo que a protección,
conservación e recuperación dos bosques de ribeira e humidais resulta un labor
esencial, así como valorar e potenciar o papel que xogan as fragas e carballeiras
autóctonas na protección hidrolóxico forestal, no marco dunha xestión sostible do
territorio. As actuacións de protección e vixilancia do recurso deben ser prioritarias, polo
que, toda vez que o Río Tambre xa acadou a declaración como espacio natural que
debe posibilita-la súa axeitada xestión, é preciso amplia-la protección legal das Brañas
de Vrins dotándoas dun instrumento específico de Planeamento, “Plan Especial de
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Protección das Brañas de Vrins”, que asegure a súa funcionalidade hidrolóxica así como
ó mantemento dos seus valores ecolóxicos e de reserva da biodiversidade, ó amparo do
establecido no Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os humidais
protexidos.
Entre as prohibicións a asegurar nos espacios protexidos, amais das determinadas no
Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa (PHGC) relativas á protección do recurso, cómpre
impedi-las seguintes accións:
- Variacións bruscas e repentinas do caudal causadas por aproveitamentos
hidráulicos.
- A construcción de novos encoros, así como a instalación de novos aproveitamentos
hidroeléctricos.
- A extracción de áridos, a realización de canalizacións e dragados e a adecuación de
praias fluviais con aportes externos de área.
- A introducción de especies alóctonas.
O coñecemento e xestión eficaz dos espacios naturais e de tódolos elementos que os
integran, fará posible a súa conservación, así como unha posible promoción dos seus
atractivos paisaxísticos como recurso. Promoción e beneficios que terán que redundar
nas poboacións locais, e moi especialmente nas inseridas ou lindeiras cos mesmos, que
deberán ter vantaxes comparativas en relación ó desenvolvemento ecoturístico do
municipio.
Nos espacios naturais do municipio que non teñan redactados Plans Especiais, é
necesario, polo tanto, que estes sexan redactados co carácter de Plans de Ordenación
dos Recursos Naturais, nos que se establezan os usos permitidos, se definan plans de
conservación e posta en valor, así como programas de regulación e desenvolvemento
do uso público.
Neste sentido, a posta en funcionamento da nova Variante de Verdía da infraestructura
do Tren de Alta Velocidade A Coruña-Santiago, deixará obsoleta á vella infraestructura
nun treito estreitamente relacionado cos ríos Tambre e Sionlla, abrindo a posibilidade da
súa redefinición como Vía Verde. Así, o acondicionamento deste treito para acolle-los
modos verdes, e a rehabilitación das Estacións da Sionlla e Verdía, ben para usos
relacionados coa interpretación e posta en valor do Espacio Natural do Tambre, ben
para acolle-los usos turísticos venculados ó seu disfrute pola cidadanía, configúrase
como unha alternativa viable no marco dunha actuación de cooperación e coordinación
entre as administracións.
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2.3.2. Sistemas ambientais da cidade
Un elemento de singular relevancia na ordenación urbanística de Santiago é o
constituído polo contorno da cidade, inserida entre os sistemas fluviais dos ríos Sar e
Sarela, que se caracteriza, no seu conxunto, por posuír destacados valores naturais e
paisaxísticos. En función destes valores, e á fin de asegura-la axeitada protección do
contorno da cidade patrimonial, contempláronse diferentes medidas entre as que están
as proteccións de carácter paisaxístico, as novas ordenacións propostas en función da
sectorialización e especialización, os condicionamentos ós planeamentos en
desenvolvemento, etc.
Os outeiros que rodean a cidade están, hoxe en día, catalogados e regulados por unha
normativa específica no Plan Xeral e gozan dun tratamento diferencial en función da súa
relevancia paisaxística. A pesar desto, as diferentes presións que estes espacios están
a sufrir, e a súa progresiva incorporación ó ámbito propio da cidade, derivado das novas
infraestructuras e equipamentos de carácter supramunicipal, fai oportuno redefinilos,
xunto cos corredores ambientais dos Ríos Sar e Sarela, como Sistema Ambiental da
cidade.
Así, para preserva-los ecosistemas dos Ríos Sar e Sarela son establecidos uns novos
ámbitos de protección, optimizando a incorporación ós álveos de todo o sistema,
humidais, chairas de inundación, etc, evitando descontinuidades e posibilitando que
manteñan as súas dinámicas e características naturais, así como o seu funcionamento
como conexións biolóxicas. Ademais, a protección paisaxística dos outeiros que rodean
a Compostela é ampliada co gallo de evita-la afección directa por ocupación residencial
e instalacións de servicios técnicos e conseguinte alteración ou destrucción da súa
conformación paisaxística tradicional.
No tocante ós montes do contorno da cidade, a súa integración como Sistema Ambiental
da cidade posibilitará darlle continuidade ó xa encetado polo occidente coa formalización
do “Parque Forestal do Monte Pedroso”, para que deste xeito constitúan, a modo de
coroa, un continuo de espacios que, con tratamentos extensivos, veñan a complementalo sistema de parques urbanos e sigan a constituír fitos e referencias na paisaxe. A
carencia que presenta o municipio, e en particular o contorno da cidade, de bosques
naturais sería así minorado ó impulsarse a súa progresión natural ata consegui-la
restauración da carballeira atlántica orixinal. Para cumprir este obxectivo deberán ser
tutelados e fomentados pola administración municipal, quen deberá activar e facer
prioritarias as actuacións nestas zonas ó amparo dos programas públicos de
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reforestación e do desenvolvemento dos parques periurbanos previstos no Plan Forestal
de Galicia.
As zonas fluviais e perifluviais dos ríos Sar e Sarela están caracterizadas, en
determinados treitos, pola súa baixa accesibilidade e tránsito e, xa que logo, son
contornos cun menor nivel de intervencións e presións humanas. A súa capacidade para
acoller e refuxiar á súa singular diversidade ecolóxica ben garantida polo mantemento
das súas condicións de illamento e a preservación dos seus hábitats especializados,
sendo necesario ademais contempla-los aspectos de protección do solo (erosión), dos
recursos paisaxísticos, etc. Nos ríos, amais da preservación do DPH, a protección e
conservación das chairas de asolagamento é fundamental, pois, xunto con moitos
beneficios hidrolóxicos e ecolóxicos, as zonas asolagables, coma as chairas de
inundación, laminan as ondas de enchente, polo que son beneficiosas para os treitos
localizados augas abaixo das mesmas.
Estes sistemas naturais son indispensables para o óptimo funcionamento do
metabolismo urbano, contribuíndo activamente no abeiro da biodiversidade (os ríos
constitúen auténticos canais de natureza na cidade) e da paisaxe. É necesario, polo
tanto, aproveitar e potencia-las características dos sistemas ambientais como activos na
protección ecolóxica, na depuración do aire, das augas, na conservación da
biodiversidade, e para a restauración periurbana con base ambiental.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.

32

2.3.3. A rexeneración ambiental
A preservación ambiental dos sistemas fluviais que pasan a discorrer polo interior da
cidade garante a súa integración harmónica co medio. Na optimización das transicións
entre a cidade e o medio natural e rural son fundamentais a consolidación dos
corredores ambientais dos Ríos Sar e Sarela e o afianzamento dos parques urbanos
fluviais complementarios, así como plantea-las accións de valorización e rexeneración
que en cada caso se necesiten. Neste senso, os eficaces tratamentos de preservación e
posta en valor da fachada occidental conseguida co desenvolvemento dos Plans
Especiais do Río Sarela (PE-5, PE-5Bis) son o espello e a pauta que deberá segui-la
mellora das relacións cos espacios periurbanos. Estes deben ter continuidade para o
que o Plan Xeral establece a redacción de senllos Plans Especiais no Río Sarela que
propicien a súa recuperación ambiental e incorporación ó disfrute público, entre Sarela
de Arriba e A Ponte Romaño e entre o Campus e A Amañecida, respectivamente.
Como complemento destas accións xa iniciadas no río Sarela, o río Sar, integrado nun
longo corredor ambiental na fachada leste da cidade, debe acompañarse, así mesmo,
de actuacións de rexeneración e recualificación no marco dunha actuación integral de
recuperación ambiental e posta en valor dende as súas fontes e ó seu paso pola cidade,
ate o corredor urbano de Noia. Así, dótase o río Sar dun instrumento específico de
Planeamento que atenda tematicamente á específica natureza e necesidades dos
diferentes subámbitos, xa de integración e ordenación paisaxística e ambiental, xa de
saneamento, acondicionamento, etc.
As sucesivas obras infraestructurais realizadas no contorno do Río Sar (AP-9, Periférico,
FFCC) teñen orixinado diversos impactos ambientais. A execución da nova
infraestructura ferroviaria incide unha vez máis neste ámbito, afectando negativamente
ás súas fráxiles condicións naturais polo que fai necesaria a implantación de medidas de
integración urbana e ambiental. A corrección e minimización destes impactos, así como
a restauración das súas condicións naturais deberán constituí-los obxectivos
fundamentais do Plan Especial, abordando conxuntamente as actuacións que
desenvolvan a recuperación do río Sar e o seu contorno no treito comprendido entre as
súas fontes en Amio e o núcleo da Ponte do Viso.
No espacio correspondente ás Brañas do Sar, o Plan Especial resolverá a súa
ordenación ambiental atendendo ó seu carácter inundable e grandes fraxilidades
patrimoniais. A rexeneración, integración e ordenación paisaxística e ambiental serán o
obxectivo temático no treito comprendido entre a Ponte Pereda e a Ponte da Rocha,
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concretando as actuacións de restauración das marxes, recuperación do contorno do
río, recualificación, etc.
As actuacións vinculadas á renovación do saneamento e á garanti-la recuperación do río
como sistema integrado de disfrute público serán a referencia no treito comprendido
entre A Amañecida, onde o Sar recibe ó Sarela, ata A Silvouta.
A recuperación do diverso patrimonio etnográfico asociado ós ríos, o acondicionamento
de carreiros e a corrección dos impactos paisaxísticos serán, así mesmo, piares nos que
se sustentarán os plans.
Os acondicionamentos para uso público nestes espacios teñen que ser coherentes coa
súa dinámica e cos valores ambientais que se pretenden protexer, polo que se precisan
actuacións, lixeiras e de carácter extensivo, que recuperen e consoliden os espacios de
interese ambiental potenciando ás súas características naturais. Neste sentido, é
preciso salientar que o PHGC no seu artigo 2.78 contempla a recuperación das ribeiras
do Río Sar. Estas actuacións de recuperación deberán deseñarse e executarse
coidadosamente de forma que favorezan a diversidade biolóxica e a mellora da calidade
paisaxística, asegurando a protección, recuperación e aumento da largura dos bosques
autóctonos de ribeira, así como a restauración de humidais degradados. Ademais, é
preciso compatibiliza-la funcionalidade hidráulica cos usos recreativos do contorno
fluvial, evitando que estes interfiran na dinámica natural.
Nas zonas degradadas por actividades extractoras sen explotación, localizadas no
interior ou no contorno dos espacios naturais e sistema ambiental da cidade, deberán
ser acometidos traballos de restauración ambiental e aplicadas medidas de corrección
de impactos (nos recursos hídricos, no ambiente atmosférico e na paisaxe) e de
integración ambiental nas vixentes.
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3.

ANÁLISE DA INCIDENCIA AMBIENTAL DO PLANEAMENTO

3.1. DIAGNOSE SOBRE A CAPACIDADE DE ACOLLIDA DO TERRITORIO
Para asegura-la sostibilidade teñen que cumprirse as premisas básicas da xestión
ambiental referentes a non excede-la taxa de renovación dos recursos naturais e a
capacidade de asimilación de contaminantes polos ecosistemas, así como á distribución
de actividades no territorio tendo en conta a súa capacidade de acollida.
A capacidade de acollida do territorio avalíase a través da integración da aptitude e o
impacto para cada uso que se pretende implantar. Os usos urbanos, residenciais e
industriais, optimizarán a súa localización cando se asigne ós lugares que conten coa
maior aptitude e o menor impacto posible.
Unha das características definitorias do territorio municipal é o seu destacado patrimonio
natural. Os ecosistemas fluviais e moi especialmente do Río Tambre e os seus
tributarios, presentan uns extraordinarios valores ambientais e elevado interese
paisaxístico, polo que constitúen ademais un recurso económico, cultural e recreativo
básico. A diversidade e riqueza natural do municipio reflíctese no catálogo de elementos
naturais. O Plan recolle no seu catálogo o conxunto de bens naturais e paisaxísticos coa
seguinte sistemática:
- Espacios naturais protexidos e humidais.
- Espacios fluviais.
- Áreas de Interese Paisaxístico.
- Montes.
- Masas forestais de caducifolias.
Nas abas de maiores pendentes existen fragas que conectadas coa ben conservada
ripisilva dos ríos máis importantes do municipio, fan do sistemas fluviais unhas
auténticas conexións biolóxicas entre os ecosistemas fluviais dos Ríos Tambre e Ulla,
de recoñecida importancia para a conservación da biodiversidade e a paisaxe. As súas
ripisilvas, formadas por ameneirais de portes arbustivos e arbóreos, teñen, xa que logo,
elevado interese ecolóxico e paisaxístico que vén incrementado pola alta capacidade de
amortigua-las avenidas e de transición entre espacios intensamente poboados. A maior
representación dos bosques autóctonos da Terra de Santiago atópase nestes espacios,
constituíndo unha paisaxe de maior naturalidade e interese ambiental ó atoparse as
carballeiras en franca regresión nas provincias atlánticas.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.

35

Os montes do contorno da cidade, coas súas características de miradoiro natural e
escenario paisaxístico, fan destes uns espacios de lecer básicos a nivel comarcal.
A considerable extensión forestal do municipio, xunto co desenvolvemento dunha
actividade industrial non agresiva co seu contorno, permitiron o mantemento dos valores
naturais e paisaxísticos. A significación paisaxística e valores ambientais das masas
arboradas, unida á elevada potencialidade productiva dos seus solos forestais
representan unha das maiores riquezas do patrimonio natural de Santiago. Así mesmo,
os solos das terras cultivadas teñen unha elevada capacidade productiva é constitúen,
polo tanto, un destacado recurso natural.
Neste contexto, asegura-lo mantemento e mellora da excepcional calidade territorial
implica a necesidade de protexer, restaurar e poñer en valor os seus recursos naturais.
Os espacios naturais e os ámbitos con alta naturalidade e fraxilidade son destinados á
Conservación da Natureza considerándose, xa que logo, excluídos para os usos
residenciais; así mesmo, os montes son en xeral excluídos por ser especialmente
importantes en referencia ós seus valores ecolóxicos, paisaxísticos e productivos. A
continuidade do réxime protector establecido no planeamento en vigor é absolutamente
imprescindible para asegura-la súa correcta xestión. Así mesmo, é preciso seguir
afianzando a multifuncionalidade do territorio, na que as metas de producción se fagan
compatibles co mantemento da paisaxe e a conservación do ambiente.
Entre os factores definidos para avalia-la aptitude do territorio, foron consideradas as
diferentes características do medio. Os condicionamentos urbanísticos preexistentes
son, así mesmo, tidos en conta xunto coa distancia ás zonas urbanas e a súa
accesibilidade.
En canto ós factores de localización para usos urbano residenciais, a preferencia para o
establecemento de novas implantacións urbanas son os espacios contiguos ou próximos
ás áreas residenciais existentes, xa que, a influencia máis forte para a localización de
actividades é o patrón existente na actualidade, por mor da dispoñibilidade dos
servicios, infraestructuras e outros elementos existentes nos núcleos xa consolidados.
Pola contra, as zonas de fortes pendentes e de fisiografía complexa presentan
condicionamentos para o asentamento residencial. Así mesmo, as afectadas por riscos
naturais, (chairas de inundación, cuncas de sedimentación, etc.) presentan unha alta
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incompatibilidade por ser inseguras dende o punto de vista xeotécnico, considerándose
igualmente pouco convenientes para o seu desenvolvemento urbanístico.
Os seguintes criterios foron establecidos para a avaliación do impacto dos usos urbanos
residencial e industrial: cobertura vexetal, usos do solo, capacidade agrolóxica, impacto
visual e paisaxístico. Ademais, realízase unha análise dos valores de conservación dos
recursos naturais do territorio dende os puntos de vista ambiental (interese botánico e
ecolóxico das formacións vexetais), e paisaxístico. Os espacios naturais teñen valores
excepcionais, a continuación son os sistemas fluviais, as grandes masas boscosas e
mailas ripisilvas das áreas agrícolas, son os espacios que teñen os valores máis altos.
Os usos tradicionais, agrícolas e forestais, optimizan os recursos, xa que o territorio
presenta solos de elevada aptitude productiva. Estes usos específicos fainos preferentes
ante outros usos distintos dos actuais, nos que os cambios do uso do solo supoñen un
impacto e a degradación do recurso e dos seus valores ambientais e paisaxísticos.
As terras cultivadas libres de edificación teñen alta vocación específica para estes usos
polos seus valores productivos e por ser un activo factor de incremento da calidade
ambiental urbana. Os maiores valores de impacto prodúcense naquelas áreas que
amosan aptitudes altas para a práctica agrícola, pola súa extensión territorial e
configuración paisaxística.
Os ámbitos que propician paisaxes escénicas, con zonas de alto potencial de vistas e
incidencia visual presentan alta incompatibilidade para usos urbanos, polo carácter e
magnitude dos impactos paisaxísticos. A urbanización desordenada do territorio,
derivada dos procesos de indisciplina urbanística, orixina, así mesmo, a degradación da
paisaxe.
O modelo de ordenación proposto maximiza a integración territorial e paisaxística ó dar
preferencia ás posicións e configuracións topográficas con características xeotécnicas
que permiten o uso residencial de media/alta densidade. Este respecta os espacios cuns
usos agropecuarios relevantes, minimizando o consumo de solo e orixinando, en
conxunto, unha moderada degradación das condicións ambientais e paisaxísticas.
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3.2. INCIDENCIA AMBIENTAL DAS NOVAS IMPLANTACIÓNS URBANAS
Na avaliación da incidencia sobre o territorio dos solos urbanizables propostos no
PXOM, tivéronse en conta os diferentes condicionamentos do medio ambiental e social,
determinando a valoración global da incidencia ambiental, paisaxística e
socioeconómica. Os ámbitos afectados polo Plan Director do Aeroporto, Campamento
de Bando (Campo de Golf), así como os Plans Sectoriais que se están a desenvolver ou
que están previstos no territorio, da Cidade da Cultura e da Rede Viaria, así como o
referido ó Campamento de Bando, non son analizados por dispoñer de instrumentos
específicos, se ben nestes o Plan Xeral propón diversas actuacións tendentes á súa
integración ambiental e urbana. Os ámbitos denominados SUND 45- As Albeanas e
SUND-46 Marantes clasifícanse como solo urbanizable ó amparo da “Disposición
Transitoria Décimo Terceira, Asentamentos xurdidos á marxe do planeamento” da Lei
15/2004.
As novas implantacións propostas perseguen a concentración, completando e enchendo
as tramas urbanas actuais. Os principais valores de conservación destes ámbitos
derivan da presencia da profusa rede de drenaxe da Terra de Santiago, motivadora, así
mesmo, do feito xeográfico diferencial característico de Compostela. Os usos actuais do
solo son maioritariamente agrícolas, e, en menor medida, forestais. No tocante ás
fraxilidades ambientais estas son, amais do sistema hidrográfico, principalmente de
natureza edáfica e paisaxística (visual en función da súa situación, e en relación á
calidade da paisaxe tradicional), sendo esta última dunha orde superior nos ámbitos
adxacentes co E. N. do Tambre e coa Cidade Histórica e os Camiños de Santiago. En
xeral, o valor productivo dos solos é alto, sendo os valores paisaxísticos e ambientais
caracterizados tamén como altos, con lixeiras variacións nos ámbitos propostos en
función da súa localización e peculiaridades. (Ver Fichas Resumo das Novas
Implantacións).
Estímase que os ámbitos propostos para acolle-las novas implantacións urbanas están
caracterizados, en xeral, pola súa aptitude topográfica, xeotécnica e ambiental, e pola
súa incidencia territorial positiva sempre e cando sexan observadas as Medidas de
Prevención, Integración Ambiental e Paisaxística determinadas no presente estudio.
No que se refire ás Medidas de Prevención de impactos, considérase imprescindible a
preservación e protección do sistema hidrográfico. Así, para lograr a protección efectiva
do recurso e a continuidade dos seus destacados valores ambientais, establecéronse
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uns ámbitos perifluviais libres de edificación formalizados como parques fluviais ou
ordenados a xeito de corredores ambientais.
Os hábitats de interese natural e de maior fraxilidade son preservados e incluídos
sistematicamente dentro dos sistemas de espacios libres e zonas verdes públicas, para
propicia-la axeitada integración territorial e na paisaxe das novas actuacións.
Toda vez que as áreas con maior fraxilidade ambiental son convenientemente
preservadas polas ordenacións propostas, caracterízanse como as incidencias
negativas máis comúns o estrago e subexplotación de recursos naturais, a eliminación
da vexetación e maila alteración da calidade da paisaxe e o impacto visual (degradación
paisaxística), que o desenvolvemento das implantacións comportará.
En canto ós primeiros, a perda e subexplotación do solo, recurso natural non renovable,
caracterízase como negativo por tratarse de solos de aptitude agronómica e
productividade actual e potencial elevadas. Impacto permanente e de intensidade moi
alta, mais relativamente pouco extenso en función da superficie municipal cualificada
como solo rústico de especial protección agropecuaria. Cómpre ter en conta, ademais,
que nunha superficie moi significativa estes ámbitos estaban cualificados no Plan Xeral
vixente, ben como solos urbanizables, ou ben como solos non urbanizables de núcleo
rural (13/13A)* e, en consecuencia, afectados por unha notable diminución da actividade
agropecuaria derivada da súa localización lindeira coas infraestructuras e/ou solos en
desenvolvemento.
As áreas con usos agropecuarios correspóndense, en xeral, con zonas de concentración
parcelaria polo que a eliminación de vexetación autóctona que se orixinará é pouco
significativa. No que respecta ós terreos forestais, estes ben están cubertos por
comunidades seriais, matos de xestas e toxos, ou ben presentan pequenas teselas nas
que sobre estes se instalaron cultivos arbóreos de eucaliptos e piñeiros, e, en menor
medida, inician a súa reforestación espontánea.
*

Ordenanza
“
“
“
“
“

13. De solo non urbanizable de núcleos rurais tradicionais.
13A. De solo non urbanizable de extensión de núcleos rurais tradicionais.
14. De réxime normal do solo non urbanizable.
15. De protección do monte e da paisaxe forestal.
16. De protección de canles, ribeiras e zonas baixas de val.
18. De conservación e protección de áreas de cultivo de potencialidade productiva.

A intrusión paisaxística e cambio dos usos do solo son incidencias comúns nas novas
implantacións localizadas a carón dos asentamentos tradicionais, sendo máis
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significativas cando implican unha alteración notable da paisaxe. Nestas, ás veces, é
preciso engadi-la súa incidencia visual en relación á posibilidade de que alteren a
percepción de sistemas ambientais de moi alta calidade paisaxística dende as
infraestructuras viarias.
No tocante ás afeccións na paisaxe hai que considerar ademais a fraxilidade das zonas
de baixa capacidade de absorción visual que poden verse afectadas, singularmente no
contorno dos Camiños de Santiago. Impactos visuais permanentes e caracterizados, a
priori, como negativos por ocasiona-la diminución ou perda da calidade da paisaxe
preexistente.
Nos desenvolvementos de maiores dimensións e densidade de edificación, emprazados
en abas con pendentes moderadas, poden orixinarse impactos negativos nas augas e
solos derivados do incremento da taxa de escoamento e caudais. Tamén se producirán
impactos indirectos derivados do desenvolvemento das actuacións de urbanización
relacionados coa construcción de novas infraestructuras viarias e o acondicionamento
das superficies, así como coas consecuentes redes e instalacións de abastecemento e
depuración de augas, fornecemento de enerxía eléctrica, etc, mais a coherencia das
actuacións e a súa planificación en profundidade, permitirá corrixir e minimiza-la súa
incidencia global. O planeamento de desenvolvemento dos solos urbanizables, plans
parciais e de sectorización, deberá profundar na análise e avaliación das incidencias no
ambiente, tanto nas fases de urbanización como de explotación, de cada unha das
actuacións, definindo as medidas correctoras necesarias conforme ó establecido nos
artigos 63 e 67 da Lei 9/2002 e a lexislación sectorial. A este respecto, será preciso
extrema-la prevención nos treitos superiores dos Regos da Sionlla e do Río Sar co gallo
de minimiza-las afeccións hidrolóxicas.
A incidencia socioeconómica valórase como moi positiva pola súa contribución ó
desenvolvemento integral e diversificación económica do territorio e polo incremento da
calidade de vida e benestar da poboación. Neste sentido, valóranse como
especialmente oportunas as implantacións residenciais en alta densidade dedicadas a
Vivenda de Protección Oficial, e aquelas destinadas á rexeneración e corrección das
áreas degradadas situadas a carón das infraestructuras viarias.
Na avaliación global das incidencias no medio, referidas a cada unha das novas
implantacións, foron valoradas ben como “Compatibles” aquelas nas que non se
precisan medidas de integración pola súa pequena entidade, ou ben valoradas como
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“Moderadas” aqueloutras nas que se precisan unha serie de Medidas de Integración
Ambiental e Paisaxística.
Nos ámbitos propostos no Avance nos que as súas valoracións foron caracterizadas
como “Severas”, estas determinaron a súa corrección ou reformulación en profundidade,
sendo excluídas aquelas nas que se considerou que o seu desenvolvemento superaba o
nivel de incidencias admisibles en relación á afectación de espacios ambientalmente
fráxiles e recursos turísticos, á forte degradación da paisaxe derivada do seu impacto
visual (solos urbanizables residenciais de Ponte do Viso, San Paio, San Marcos Sur). O
Solo Urbanizable Industrial de Milladoiro proposto no Avance está parcialmente
afectado, ademais, polos novos condicionamentos ó seu desenvolvemento derivados da
Lei 9/2002 referentes á imposibilidade de transformación dos terreos arborados
afectados por lumes (art. 32.b).
As implantacións propostas precisarán da implementación de medidas de integración
ecolóxica e paisaxística de diversa índole. Así, para propicia-la axeitada integración
territorial e na paisaxe das novas actuacións, os hábitats históricos e as zonas que
presentan unha fisiografía desfavorable ó asentamento ou que teñen unha relevancia
paisaxística deberán ser preservados e incluídos dentro dos sistemas de espacios libres
e verdes públicos. A integración na paisaxe forestal e rural do contorno é tamén
necesaria para o que se establecen diferentes medidas, nomeadamente nas actuacións
industriais localizadas a carón dos Camiño de Santiago e nas proximidades dos
espacios naturais.
En relación coa protección da paisaxe dos asentamentos tradicionais, ás implantacións
deberán resolve-la integración cos tecidos preexistentes, preservando a percepción
agora existente e os tecidos rurais de bordo, sen orixina-la súa destrucción.
Ademais, existen unha serie de medidas correctoras xenéricas que deben ser
contempladas nos procesos de urbanización en función da calidade dos recursos que
son afectados. Así, os solos fértiles extraídos nos movementos de terras ou que serán
ocupados pola edificación e infraestructuras deberan ser aproveitados no seu horizonte
superior (terra vexetal) e convenientemente manexados e almacenados de forma que
poidan ser utilizados para a revexetación de noiros e támaras, así como nos procesos
de rexeneración e integración ambiental e paisaxística. En relación á protección dos
recursos hídricos, tanto superficiais como subterráneos, deberá ser controlada a
calidade das augas, verificado o dimensionamento correcto das redes de saneamento e
avaliada a necesidade da implantación de infraestructuras de control e tratamento de
reboses.
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FICHAS RESUMO DAS NOVAS IMPLANTACIÓNS

ÁMBITO

SUD 1 MALLOU

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completa-la malla urbana actual.
SUPERFICIE: 34,84 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 100 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 1.00 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Monte da Pena María, pendente moderada. Val do Río do Porto do Medio, pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Forestal.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA*: 14/16/18
VALOR AMBIENTAL: Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río e brañas do Porto do Medio.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Monte da Pena María.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Alteración na hidroloxía superficial. (Moi pouco extenso)
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socio ambientais.
Implantación residencial en alta densidade dedicada a VPO nun 75%.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Río do Porto do Medio.
Parque fluvial do Río do Porto do Medio.
Establecemento do Parque Urbano do Monte de Pena María.
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ÁMBITO

SUD 2 AS CANCELAS-A MUÍÑA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 31,50 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 60 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.65 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Outeiro das Cancelas, pendentes suave e moderada. Val do Río do Porto do Medio, pendente suave.
USO ACTUAL: Residencial/Forestal/Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/15/16/18
VALOR AMBIENTAL: Baixo/Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Baixo/Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Río do Porto do Medio.
Visual.- Paisaxe tradicional do Outeiro das Cancelas.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Alteración na hidroloxía superficial. (Moi pouco extenso)
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Río do Porto do Medio.
Parque fluvial do Río do Porto do Medio.
Establecemento do Parque Urbano do Outeiro das Cancelas.
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ÁMBITO

SUD 3 AMIO NORTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completa-la malla urbana actual.
SUPERFICIE: 30,73 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 80 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.85 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Outeiro do Castro de Picou, pendentes suave e moderada. Abas tendidas cara ó L e S, pendente
suave.
USO ACTUAL: Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 18
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Valores patrimoniais.- Castro de Picou
Visual.- Paisaxe tradicional do Castro de Picou.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
(+) Socio ambientais.
Implantación residencial en alta densidade dedicada a VPO nun 75%.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación do xacemento arqueolóxico Castro de Picou coa súa integración nunha zona verde.
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ÁMBITO

SUD 4 A PULLEIRA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completa-la malla urbana actual.
SUPERFICIE: 29,59 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 75 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.88 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Monte da Pena María, pendente moderada. Valgada do Río do Porto do Medio, pendente suave.
USO ACTUAL: Residencial/Ermo/Empresarial/Forestal
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-36 (En trámite)
VALOR AMBIENTAL: Baixo/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Baixo/Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Baixo
FRAXILIDADES:
Río do Porto do Medio.
Visual.- Paisaxe tradicional do Monte da Pena María.
IMPACTOS
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Alcance e incidencia visual.
(+) Socio ambientais.
Implantación residencial en alta densidade dedicada integramente a VPO. Rexeneración dunha área miscelánea
degradada situada a carón das infraestructuras viarias.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Río do Porto do Medio.
Establecemento de Zona Verde de Sistema Xeral, Parque Urbano do Monte da Pena María.
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ÁMBITO

SUD 5 AMIO SUR

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área de servicios empresariais.
SUPERFICIE: 8,75 Ha
EDIFICABILIDADE: 0.50 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río do Porto do Medio. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Improductivo
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 16/14
VALOR AMBIENTAL: Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río do Porto do Medio.
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Río do Porto do Medio.
Parque Urbano fluvial do Río do Porto do Medio.
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ÁMBITO

SUD 6 MULAS DE ABAIXO-MEIXONFRÍO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 7,93 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 28 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Relevo achaiado interfluvial.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Baixo
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 7 VITE DE ARRIBA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 5,95 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba basculada cara ó sur. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agrícola/Ermo
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional de Vite de Abaixo.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 8 TORRENTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 8,06 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río Sar. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Río Sar e de Torrente.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sar.
Protección da paisaxe do asentamento tradicional de Torrente.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes formalizando unha zona libre de edificación
nas súas proximidades, especialmente no contorno da vivenda tradicional catalogada, preservando a percepción
agora existente. Así mesmo, preservará os tecidos rurais de bordo, viarios peonís, hortas, muros, ringleiras de
arboredo, etc., sen orixina-la súa destrucción.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 9-10 ESTRADA DE VIGO-CHOUCHIÑOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 18,12 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Sarela. Outeiro e crista interfluvial do Castro de Conxo. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agrícola/Forestal/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-14/SUNP-23/21
VALOR AMBIENTAL: Medio/Baixo
VALOR PAISAXÍSTICO: Baixo/Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto/Baixo
FRAXILIDADES:
Río Sarela.
Edáfica.
Valores patrimoniais.- Castro de Conxo.
Visual.- Paisaxe tradicional do Río Sarela e do Castro de Conxo.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sarela.
Preservación do Castro de Conxo coa súa integración nunha zona verde.
Integración das áreas de fisiografía complexa nas zonas verdes do ámbito.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 11 MUÍÑO DE VIDÁN

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 2,36 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 28 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río Sarela. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agrícola
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sarela.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Río Sarela.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Sarela.
(+) Socioeconómicos
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sarela.
Formalización do Parque Urbano Fluvial do Muíño.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 12 SANTAS MARIÑAS-SAR

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 6,08 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 35 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Sar. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 16
VALOR AMBIENTAL: Moi alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sar.
Brañas do Sar.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Sar.
RISCOS:
Inundación.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas. (Intensidade moi alta mais moi pouco
extenso en función da porcentaxe dos solos municipais dedicados a estes usos).
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sar.
Preservación integral das Brañas de Sar.
Parque Urbano Brañas de Sar.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.

52

ÁMBITO

SUD 13 SAR-MONTE DO GAIÁS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 3,42 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL: 35 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Sar. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/15
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sar.
Brañas do Sar.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Sar.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sar.
Preservación integral das Brañas de Sar.
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ÁMBITO

SUD 14 MONTE DO SEIXO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 8,86 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Sar, Monte do Seixo. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sar.
Fragas do Sar.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Sar.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sar.
Formalización do Parque Fluvial que completa O Paxonal (PU-9)

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 15 CASTIÑEIRIÑO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 2,41 Ha.
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0,40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba inferior do Outeiro de Santas Mariñas. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Outeiro de Santas Mariñas.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Intrusión visual.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación da imaxe tradicional do Outeiro de Santas Mariñas co establecemento dunha zona verde adxacente á
estrada.
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ÁMBITO

SUD 16 AGRA DOS CAMPOS-ARÍNS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 42,44 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 33 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.40 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada suavemente tendida cara ó O. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/18/16
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Regueira de Fontenla.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Monte do Viso.
Patrimoniais.- Camiño Francés.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Incidencia e alcance visual.
Alteración da paisaxe do Monte do Viso e do contorno do Camiño de Santiago.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Parque Fluvial da Regueira de Fontenla.
Preservación da imaxe tradicional do Monte do Viso, dende o Camiño Francés, co establecemento dunha zona verde.
Preservación das visuais da traza do Camiño Francés e o seu contorno inmediato.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 17 MONTE DO GOZO-ARÍNS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 13,58 Ha
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 28 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.35 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada tendida cara ó O. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/18/16
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Regueira de Fontenla.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Monte do Gozo.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Incidencia visual.
Alteración da paisaxe do Monte do Gozo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Parque fluvial da Regueira de Fontenla.
Preservación das visuais e completamento do Parque Urbano do Monte do Gozo.

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUD 18 CANEIROS-BOISACA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completamento da área industrial.
SUPERFICIE: 31,9 Ha
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada superior de nacemento do Río do Porto do Medio. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-35/14
VALOR AMBIENTAL: Alto/Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Fontes e pozas do Río do Porto do Medio.
Edáfica.
Patrimoniais.- Minas e conduccións de auga de Meixonfrío.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación das Fontes e pozas do Río do Porto do Medio.
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ÁMBITO

SUD 19 COSTA VELLA II

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completamento da área industrial.
SUPERFICIE: 31,50 Ha
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial, Outeiro da Costa Vella. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Forestal/Industrial/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-37
VALOR AMBIENTAL: Baixo
VALOR PAISAXÍSTICO: Baixo
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 1 SON DE ABAIXO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 4,79 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada de relevo achaiado.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A/14/16
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Rego de Vilares.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA

Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago de Compostela. Sostibilidade, Impacto Territorial e Paisaxístico.
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ÁMBITO

SUND 2 A PEREGRINA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 13,71 Ha TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Relevo achaiado interfluvial.
USO ACTUAL: Forestal/Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sarela.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional de Sarela de Arriba.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do Río Sarela e do asentamento tradicional de Sarela de Arriba.
Formalización da zona verde e dotacións a carón do núcleo tradicional co gallo de producir unha transición máis donda.
O ámbito da actuación adxacente ao corredor ambiental do Río Sarela, ordenado mediante o PE-6R, ficará libre de
edificación.
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ÁMBITO

SUND 3 A TORREIRA-SARELA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 3,27 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba tendida cara o oeste. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Forestal/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/15
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe forestal do Monte de Vite.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Intrusión visual.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe forestal do Monte de Vite.
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ÁMBITO

SUND 4 REBORDAOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 15,98 Ha: TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada do Rego de Vilares. Relevo achaiado.
USO ACTUAL: Agropecuario/Forestal (mato)
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/18
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Rego de Vilares.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media alta)
Cambio dos usos do solo.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Moi pouco extenso)
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 5 A NAVEIRA-MEIXONFRÍO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 16,21 Ha. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Relevo achaiado interfluvial.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 6 AS PELADAS-MEIXONFRÍO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 8,25 Ha. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada do Rego do Corvo. Relevo achaiado.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Alto/Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Rego do Corvo.
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Rego do Corvo e establecemento dunha zona verde vinculada á servidume do DPH.
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ÁMBITO

SUND 7 VIDÁN VELLO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 2,38 Ha TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes..
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba tendida cara ó SL. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-18
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 8 MONTE VIDÁN

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
SUPERFICIE: 2,14 Ha TIPO: C
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 12 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na C-543 .
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Complexa. Pendentes fortes e escarpadas.
USO ACTUAL: Forestal/Canteira sen aproveitamento
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-28
VALOR PAISAXÍSTICO E AMBIENTAL: Moi baixo
FRAXILIDADES:
IMPACTOS:
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Moi pouco extenso)
(+) Socio ambientais.
Rexeneración dunha área degradada situada a carón da infraestructura viaria.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 9 LARAÑO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 5,36 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na CP-0205.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba suavemente tendida cara ó Oeste. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 10 RÍO DE ROXOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 7,97 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na CP-5702.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Ladeira tendida cara ó O, val aberto do Río de Roxos. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial/Dotacional.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-24/13/14
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río de Roxos.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional de Quintáns e do contorno do Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Intrusión visual.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Río de Roxos co establecemento do seu corredor ambiental.
Protección da paisaxe do asentamento tradicional de Quintáns e do contorno Camiño de Santiago a Fisterra no val do
Río de Roxos.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes, impedindo a formación de pantallas de
edificación nas súas proximidades co gallo de preservaren a súa conformación paisaxística. O contorno do Camiño de
Santiago, na súa marxe dereita, ficará libre de edificacións que imposibiliten a contemplación do val.
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ÁMBITO

SUND 11 PORTELA-VILASTREXE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 7 Ha: TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na AC-453.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada tendida cara ó SL. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional da Portela.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do asentamento tradicional da Portela.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes impedindo a formación de pantallas de
edificación nas súas proximidades co gallo de preservaren a súa conformación paisaxística (situación e presencia
dominante do núcleo tradicional sobre os seus eidos). Así mesmo, favorecerá o mantemento dos tecidos rurais de
bordo, viarios peonís, hortas, etc., sen orixina-la súa ruptura.
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ÁMBITO

SUND 13 ROXOS-SILVOUTA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 12,44 Ha. TIPO C
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 12 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na C-543.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada suavemente tendida cara ó SO. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/18
VALOR AMBIENTAL: Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Regueira da Silvouta.
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental da regueira da Silvouta.
Formalización de espacio público no contorno do corredor ambiental.
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ÁMBITO

SUND 14 LAMAS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 11,28 Ha. TIPO: C
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 12 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes na C-543.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río Sar. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/18
VALOR AMBIENTAL: Moi alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Moi alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Río Sar
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Río Sar.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Río Sar.
Protección da paisaxe en relación coa altura máxima das edificacións e á fin de evita-la formación de pantallas de
edificación que imposibiliten a contemplación do Río Sar, no sector oriental da actuación, dende a estrada C-543.
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ÁMBITO

SUND 15 MILLADOIRO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 25,10 Ha. TIPO. C
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 12 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0,30m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Cumio e abas superiores do Outeiro do Porto. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Forestal/Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 15/14/13A
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional do Porto e do Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do asentamento tradicional do Porto e do Camiño de Santiago.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes impedindo a formación de pantallas de
edificación nas súas proximidades co gallo de preservaren a súa conformación. Así mesmo, favorecerá o mantemento
dos tecidos rurais de bordo, viarios peonís, hortas, etc., sen orixina-la súa ruptura.
Establecemento de zonas verdes arboradas nas zonas de fisiografía máis complexa.
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ÁMBITO

SUND 18 PICAÑOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 11,33 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0,30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada de Picaños. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 18/14/13
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 19 O COMBARRO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 9,83 Ha. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada tendida cara ó SO. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional do Combarro.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media alta)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do asentamento tradicional do Combarro.
Formalización da zona verde e dotacións a carón do núcleo tradicional co gallo de producir unha transición máis donda.
Mantemento dos viarios peonís de bordo preexistentes.
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ÁMBITO

SUND 20 BORNAIS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas existentes.
SUPERFICIE: 6,50 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba tendida cara ó SL. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/16
VALOR AMBIENTAL: Alto/Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
O Reguiño.
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional de Bornais.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Reguiño e establecemento de zona verde vinculada á servidume do DPH.
Protección da paisaxe do asentamento tradicional de Bornais.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes formalizando unha zona libre de edificación nas
súas proximidades co gallo de preservaren a súa conformación paisaxística (situación e presencia dominante do
núcleo tradicional sobre os seus eidos). Así mesmo, favorecerá o mantemento dos tecidos rurais de bordo, viarios
peonís, hortas, etc., sen orixina-la súa ruptura.
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ÁMBITO

SUND 21 A DEVESA-ARÍNS I

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 8,95 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba superior do Outeiro da Devesa. Pendente moderada.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 22 A DEVESA-ARÍNS II

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 6,99 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río de Santa Lucía. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13A/18/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento tradicional do Igrexario de Aríns.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Moi pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do asentamento tradicional do Igrexario de Aríns.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes formalizando unha zona libre de edificación nas
súas proximidades, especialmente no contorno da finca da rectoral, preservando a percepción do conxunto parroquial
agora existente. Así mesmo, preservará os tecidos rurais de bordo, viarios peonís, hortas, muros, ringleiras de
arboredo, etc., sen orixina-la súa destrucción.
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ÁMBITO

SUND 23 SAN MARCOS OESTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 13,65 Ha. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada tendida cara ó O. Pendente suave.
USO ACTUAL: Residencial/Agrícola
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-31/15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 24 SAN MARCOS NORTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 22,67 Ha. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-31
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 25 BANDO-MONTE MEDORRA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 51,93. TIPO: D
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-32/15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 26 SAN MARCOS MONTE DO GOZO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 8,99 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agropecuario/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/13/13A
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES
Edáfica.
Visual. Paisaxe do asentamento tradicional de San Marcos e do Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Camiño de Santiago en San Marcos.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do contorno do Camiño de Santiago (PE-3).
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ÁMBITO

SUND 27 MONTE MEDORRA II-BANDO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área de especialización tecnolóxica en San Marcos.
SUPERFICIE: 30,87 Ha. TIPO: E
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Forestal/Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP 32/14/15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Camiño de Santiago en San Marcos.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
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ÁMBITO

SUND 28 A GRANXA NORTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área de usos terciarios, servicios e dotacionais.
SUPERFICIE: 39,15 Ha. TIPO: D
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada e aba superior do Outeiro da Cruz. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Forestal/Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica e productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
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ÁMBITO

SUND 29 MONTE MEDORRA NORTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área de usos terciarios, servicios e dotacionais.
SUPERFICIE: 40,75 Ha. TIPO: D
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.45 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba superior do Outeiro da Medorra. Pendente suave.
USO ACTUAL: Forestal/Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 15/14/18
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade baixa)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
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ÁMBITO

SUND 30 POLÍGONO DO TAMBRE NORTE

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Completamento da área industrial do Tambre.
SUPERFICIE: 97,25 Ha. TIPO: E
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Outeiro de Paradela e valgada da Regueira de Paradela. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agropecuario/Forestal
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/15/18/16
VALOR AMBIENTAL: Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES
Regueira de Paradela.
Edáfica.
Visual.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección do sistema natural de drenaxe co establecemento de espacios libres na zona de servidume do DPH.
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
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ÁMBITO

SUND 31 A ESQUIPA LAVACOLLA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 22,62 Ha. TIPO: C
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 12 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
NFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada tendida cara ó O. Pendente suave.
USO ACTUAL: Residencial/Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-33
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 32 A LAVACOLLA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área empresarial e loxística.
SUPERFICIE: 54,88 Ha. TIPO: E
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Forestal/Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 15/16
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Camiño de Santiago en San Paio.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do contorno do Camiño de Santiago (PE-3).
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
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ÁMBITO

SUND 33 NÓ AUTOVÍA LAVACOLLA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Implantación dunha área empresarial e loxística.
SUPERFICIE: 11,50 Ha. TIPO: E
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendente suave.
USO ACTUAL: Forestal.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Camiño de Santiago.
Contaminación acústica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade media)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Camiño de Santiago.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe do contorno do Camiño de Santiago (PE-3).
Protección da paisaxe rural, da calidade do aire e acústica establecendo unha zona verde no perímetro do ámbito en
contacto coas infraestructuras viarias, que deberá estar arborada con caducifolias autóctonas nunha faixa de 15 m de
largo como mínimo.
Nos ámbitos afectados pola pegada sonora do Aeroporto da Lavacolla non se consideran compatibles os usos
residenciais, nin os dotacionais educativos ou sanitarios.
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ÁMBITO

SUND 34 O VALADO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 13,27Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba tendida cara ó SO. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe do asentamento da Caluba.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Espazo Natural do Tambre.
Protección da paisaxe do asentamento tradicional.
A implantación deberá resolve-la integración cos tecidos preexistentes formalizando unha zona libre de edificación nas
súas proximidades, especialmente no contorno da vivenda tradicional catalogada, preservando a percepción agora
existente. Así mesmo, preservará os tecidos rurais de bordo, viarios peonís, hortas, muros, ringleiras de arboredo, etc,
sen orixina-la súa destrucción.
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ÁMBITO

SUD 35 A BARCIELA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 2,11 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Valgada do Rego do Torno. Pendente suave.
USO ACTUAL: Residencial/Agrícola
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Establecemento do corredor ambiental do Rego do Torno.
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ÁMBITO

SUND 37 AGUALADA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 15,16 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0,30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Valgada do Rego da Barcia. Pendentes suave e moderada.
USO ACTUAL: Agropecuario/Forestal.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13/13A/14
VALOR AMBIENTAL: Medio/Alto
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Rego da Barcia.
Edáfica.
Patrimoniais.- Ermida de Nosa Sª e Pazo de Agualada.
Visual.- Camiño de Santiago.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Eliminación de vexetación autóctona. (Pouco extenso)
(-) Degradación paisaxística.
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional do Camiño de Santiago en Agualada.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Preservación integral do Rego da Barcia e establecemento dunha zona verde vinculada á zona de servidume do DPH.
Protección da paisaxe da Ermida de Nosa Sª, do Pazo e do núcleo tradicional de Agualada.
Formalización dunha zona libre de edificación no seu contorno.
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ÁMBITO

SUND 38 MARROZOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 11,90. TIPO: B
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Valgadas das Regueiras da Veiga e Corexo. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/13A
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 41 BENÉFICA DE CONXO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
SUPERFICIE: 8,3 Ha. TIPO: E
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.55 m2/m2
INFRAESTRUCTURAS: Conexión coas redes infraestructurais existentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Val do Río Sar. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Industrial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SUNP-39/14
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio/Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Río Sar.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socio ambientais.
Reordenación da área empresarial cun nivel baixo de integración.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Presevación integral do Río Sar.
Formalización do Parque Fluvial que completa o parque de Volta do Castro e recolle as ribeiras do Sar e a súa
valgada.
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ÁMBITO

SUND 42 PAREDES DE LARAÑO

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas actuais.
SUPERFICIE: 3,21 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba suavemente tendida cara ó Norte. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola/Residencial
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 14/15
VALOR AMBIENTAL: Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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ÁMBITO

SUND 43 PIÑEIRO-EIXO-MARROZOS

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas existentes.
SUPERFICIE: 2,26 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Aba tendida cara ó SL. Pendente suave.
USO ACTUAL: Agrícola.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: 13
VALOR AMBIENTAL: Alto/Medio
VALOR PAISAXÍSTICO: Alto
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
Visual.- Paisaxe tradicional do Camiño Real e do asentamento de Piñeiro de Eixo.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(-) Degradación paisaxística. (Intensidade alta)
Cambio dos usos do solo.
Alteración da paisaxe tradicional.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Moderados.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
Protección da paisaxe tradicional do Camiño Real e mailas cuncas visuais do asentamento de Piñeiro de Eixo.
Formalización dunha zona libre de edificación nas súas beiras co gallo de preservaren a súa conformación paisaxística.
Así mesmo, favorecerá o mantemento dos tecidos rurais de bordo, viarios peonís, hortas, etc., sen orixina-la súa
ruptura.
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ÁMBITO

SUND 44 A SIONLLA DE ARRIBA

DESCRICIÓN-XUSTIFICACIÓN
Concentrar, completar e enche-las tramas urbanas existentes.
SUPERFICIE: 4,39 Ha. TIPO: A
DENSIDADE RESIDENCIAL MÁXIMA: 20 Viv/Ha.
EDIFICABILIDADE BRUTA: 0.30 m2/m2
CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
FISIOGRAFÍA: Planalto interfluvial. Pendentes suave.
USO ACTUAL: Agropecuario.
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA:
VALOR AMBIENTAL: Baixo
VALOR PAISAXÍSTICO: Medio
VALOR PRODUCTIVO: Alto
FRAXILIDADES:
Edáfica.
IMPACTOS
(-) Perda e subexplotación de recursos naturais.
Solos de aptitude agronómica, productividade actual e potencial elevadas.
(+) Socioeconómicos.
VALORACIÓN GLOBAL: Compatibles.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN AMBIENTAL E PAISAXÍSTICA
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4. INFORME SOBRE A ADECUACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E SERVICIOS
A revisión do Plan Xeral coincide cunha importante fase de planificación e de execución
de novas infraestructuras do sistema de comunicación tanto no que respecta á
infraestructura viaria como no referido á ferroviaria. A coordinación, integración e
incardinación destas coas propostas de estructura e de desenvolvemento urbano
garanten a funcionalidade e capacidade das mesmas, así como a súa calidade e
axeitada integración na estructura urbana e territorial. Complementariamente, é
necesaria a consecución dunha mobilidade urbana sostible, cuestión de grande
relevancia para aumenta-la racionalidade enerxética no transporte e reduci-la
contaminación. Neste sentido, as propostas recollidas no Avance do PXOM referentes á
potenciación dos transportes públicos urbanos, á implantación de espacios de
intercambio modal do transporte (de transferencia e disuasorio), á especialización de
percorridos e plataformas para o transporte público, etc, son as alternativas máis
equilibradas, ecolóxicas e de máis doada integración ambiental.
4.1. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
O Plan Xeral, no que respecta ás infraestructuras de acceso á cidade e á rede xeral de
distribución de rango rexional urbano ou comarcal, incorpora as novas actuacións
recollendo as propostas que se conteñen no “Plan Sectorial da Rede Viaria de Santiago,
Teo e Ames”. Nestas introducíronse diferentes actuacións correctoras que perseguen
reduci-lo seu impacto social e ambiental, así como unha mellor integración urbana. Así,
no que respecta ó treito N-525 – AP-53 do Corredor Alternativo á AC-841, proponse a
substitución das támaras previstas no Estudio Informativo por un amplo viaducto, co
gallo de garanti-lo mantemento do sistema hídrico e minimiza-lo impacto ambiental que
estas orixinarían sobre o Espacio Natural do Río de Santa Lucía. Ademais, no ramal
Pardiñas-Roxos do Corredor Santiago-Bertamiráns-Brión proponse a corrección da traza
prevista no devandito Plan Sectorial e a implantación dun viaducto que permita unha
mellor integración ambiental da nova infraestructura no seu paso sobre o río Sar e os
seus asentamentos históricos.
No que se refire ás actuacións propostas na rede xeral viaria existente, o Plan Xeral
remodela os enlaces da Autoestrada AP-9 de Santiago Norte en Ponte San Lázaro e de
Santiago Sur na Rocha, reducindo a súa incidencia ambiental ó propicia-la súa mellor
implantación topográfica e inferior consumo de solo, permitindo, así mesmo, recupera-la
traza da actual estrada de Lugo entre San Marcos e Ponte de San Lázaro para os
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tráficos urbanos e asociados ó Camiño Francés de Santiago, coa remodelación do seu
trazado.
As actuacións de desenvolvemento propostas polo Plan configuran uns novos trazados
urbanos que pasan a constituír elementos primordiais da nova estructura principal viaria
da cidade. O deseño das novas áreas de crecemento acompáñanse de actuacións na
estructura viaria nas que se apoia a ordenación. As actuacións de estructura do
Ensanche Norte, o novo viario Fontiñas-Cidade da Cultura-Lamas de Abade, mailo
Viario Fontiñas-Sar-Cornes son, xunto co Vial A Peregrina-Polígono do Tambre, as
novas propostas de trazado do sistema xeral e principal viario. Estas vías presentan, en
xeral, unha correcta inserción topográfica e un baixo nivel de incidencias ambientais
como corresponde a uns ámbitos caracterizados pola súas axeitadas condicións para
acolle-la urbanización e non afectar significativamente ós espacios fráxiles ou
ambientalmente relevantes. Naquelas que poderían orixinarse algunhas afeccións o
PXOM introduciu lixeiras correccións nas trazas e no deseño das infraestructuras para
minimiza-las súas incidencias negativas. Así, no Vial A Peregrina-Polígono do Tambre,
incluído no Plan Sectorial en desenvolvemento do previsto no Plan Xeral vixente, estás
concrétanse na necesidade de executar un viaducto de maior amplitude no paso sobre o
río Sarela e na corrección da traza para adaptala mellor ás condicións topográficas. No
Eixe Mallou-A Corveira, que pasa sobre o Humidal da Carballa aproveitando unha traza
viaria preexistente, a súa concreción proxectual deberá corrixir e minimiza-la afección da
infraestructura sobre un ecosistema fráxil e fortemente alterado por sucesivas
actuacións infraestructurais, tendo en conta a súa dinámica natural e valores
intimamente relacionados co río Sar e coa súa definición como corredor ambiental. En
relación ó treito Sar-Ponte Pedriña do viario Fontiñas-Sar-Cornes, vInculado ás
actuacións de desenvolvemento da área das Brañas do Sar, este foi concibido como
“vía parque” de bordo que, mantendo a súa cota de coroación constante, facilite unha
axeitada transición ambiental e paisaxística cara as Brañas do Sar e a súa posta en
valor coa incorporación ó tecido urbano.
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4.2. SISTEMA FERROVIARIO
Os trazados previstos para a implantación da infraestructura do Tren de Alta Velocidade
Madrid-Ourense-Santiago e os da corrección de trazado da liña A Coruña-SantiagoVigo-Porto, en execución, desenvólvense sobre a base da actual traza na que se
produciron rectificacións das condicións xeométricas para axeitala á nova
infraestructura. O Plan Xeral propón, sen embargo, diversas actuacións tendentes á súa
integración ambiental e urbana. No Eixe Radial Ourense-Santiago, son dúas as
actuacións correctoras:
-

Acomodación do túnel no val de Aríns nas proximidades da Devesa.
Prolongación do falso túnel previsto no paso da nova infraestructura por baixo da
estrada N-525 no Castiñeiriño, estendéndoo ata o paso baixo a estrada AC-841.

O plan propón, así mesmo, un novo ámbito para a implantación da Estación de
Mercadorías, localizada a carón das implantacións industriais de Compostela e nunha
posición urbana compatible co intercambio modal de transporte. Esta estratéxica
localización fai oportuno contempla-la posibilidade da súa futura conexión ferroviaria co
Aeroporto de Lavacolla. Neste contexto, o PXOM prevé unha reserva que permita
acolle-lo trazado da Conexión ferroviaria entre a Nova Estación de Mercadorías da
Corveira e o Aeroporto de Lavacolla nas mellores condicións de funcionalidade e menor
incidencia territorial, tanto dende os puntos de vista ambientais e paisaxísticos como
sociais, logo de estudiar diferentes alternativas.
Os trazados que discorrerían ó norte e sur do finalmente elixido, foron desbotados pola
elevada fraxilidade ambiental e paisaxística dos ámbitos territoriais afectados. Así, a
alternativa norte obrigaría a atravesa-lo val do Río Sionlla nunha zona declarada como
“Zona de Especial Protección dos Valores Naturais” orixinando unha excesiva incidencia
no espacio natural, afectando, así mesmo, ós eidos e núcleo de Reboredo. As
correccións destas incidencias implicarían a construcción dun viaducto de excesiva
complexidade, lonxitude e altura por mor das diferencias de cota e as esixencias
técnicas e funcionais da propia infraestructura, que, ademais, suporía un impacto
territorial e paisaxístico caracterizado como moi desfavorable. En canto á alternativa
Sur, ás similares fraxilidades ambientais do val do Río Sionlla, entre Lavacolla e Casais,
de superior complexidade fisiográfica, únense as derivadas da presencia dos Montes do
Castro de San Marcos e da Medorra e, moi significativamente, do Camiño Francés de
Santiago, que engaden á elevada fraxilidade paisaxística intrínseca ó ámbito, a súa
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superior intervisibilidade e susceptibilidade, pois é dominado dende este, constituíndo
unha das súas referencias históricas que deben ser salvagardadas.
A alternativa elixida para a implantación da infraestructura da conexión ferroviaria entre
a Nova Estación da Corveira e o Aeroporto de Lavacolla consta de tres treitos cun
específico deseño en función da natureza dos condicionamentos ambientais e técnicos
que se pretenden resolver. O primeiro treito, configurado entre a Estación da Corveira e
a Autoestrada AP-9 aproveita a traza ocupada pola infraestructura do FFCC Santiago-A
Coruña (infraestructura que a nova Variante de Verdía deixa inutilizada), para
posteriormente ascender cun trazado semicircular que permite alcanza-la cota necesaria
para atravesa-la devandita autoestrada. A incidencia ambiental é pouco relevante ó
producirse a implantación da nova infraestructura sobre un terreo forestal desarborado
cuberto por mato de xestas e toxos e interceptar un pequeno rego, tributario do Sionlla,
moi preto do seu nacemento, para acompañar, a continuación, a nova traza viaria do
Orbital. A diferencia de cota entrambos puntos fai necesario que este trazado se resolva
en trincheira ou falso túnel, contribuíndo á súa óptima integración paisaxística.
O segundo treito comeza na ponte con que se resolve a intercepción coa Autoestrada
AP-9 e remata no viaducto sobre o Río Sionlla. Este é un treito de grande complexidade
fisiográfica e fortes condicionamentos paisaxísticos. Sen embargo, a traza proxectada
discorre polo ladeira alta dos Montes da Viñeta e da Medorra, permitindo unir eses dous
puntos cun trazado recto, que, introducíndose nun túnel, tan só asoma á superficie para
salva-las valgadas dos regos do Castro e de Reboredo. Esta intercepción coa rede
fluvial prodúcese nunha cota que permite salvala coa construcción de senllos viaductos.
O treito, fundamentalmente subterráneo, vese favorecido ademais, no seu trazado en
superficie, pola baixa exposición das valgadas, de tal xeito que se minimiza a afección
paisaxística e non se condiciona a continuidade dos aproveitamentos. O punto máis
sensible do treito é a intercepción co Río Sionlla, mais o trazado faise coincidir co paso
da Autovía de Lavacolla sobre este pola súa maior idoneidade paisaxística e técnica, xa
que é o máis angosto do val. Este resólvese mediante un viaducto localizado ó norte do
da autovía e a unha altura superior, cos estribos ancorados nun espacio visualmente
pechado e robusto, de forma que a intrusión visual se minimiza.
O último treito vai dende este viaducto sobre o Río Sionlla ata o Aeroporto de Lavacolla,
sendo a súa inserción territorial moito máis doada ó atravesar un relevo achaiado. O
trazado contemplado, que percorre pola ladeira alta en trincheira, afecta a comunidades
seriais e pasteiros no contorno do Couto dos Casais. No norte da Sionlla a traza
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introdúcese nos solos urbanizables industriais de Lavacolla para chegar, de novo baixo
a superficie, ó aeroporto.
A integración territorial e paisaxística das novas infraestructuras propostas
fundaméntase, polo tanto, no principio de economía de medios, de tal forma que
mediante a prevención se eviten os impactos negativos xa que estas medidas
preventivas son as mellores dende os puntos de vista ambiental e socioeconómico. Sen
embargo, na definición dos proxectos deberán resolverse satisfactoriamente os
problemas que xera a sucesiva implantación de infraestructuras moi próximas entre si,
minimizando o severo efecto de barreira para a mobilidade primaria (da fauna, de
accesibilidade ós eidos, etc.) polo que deben abordarse accións complementarias de
cara a garanti-la súa correcta integración ambiental e urbana.
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4.3. SANEAMENTO E DEPURACIÓN
O saneamento e depuración na área urbana atópase nun importante proceso de
transformación de cara a resolve-los déficits herdados dunha rede obsoleta. As redes de
saneamento caracterízanse polo mantemento dunha rede principal composta por tres
grandes colectores (Sarela, Sar e Conxunto), ós que progresivamente foron
engadíndose novos treitos nas súas cabeceiras (San Lourenzo, Fontiñas e Salgueiriños
no Sar e O Avío no Sarela) que acentuaron as xa de seu precarias condicións dos
primitivos colectores. Nestes, a partir do diagnóstico efectuado polo Plan Xeral de 1990
e o Plan de Renovación de Colectores, están a realizarse importantes actuacións de
renovación, de forma que nestes momentos atópanse repostos ou en vías de reposición
unha boa parte dos dous primeiros (treitos Cancelón-Sar e Ponte Pedriña-Ponte Pereda
no colector do Sar e treitos Vite-Pelamios-Santa Isabel no colector de Sarela) estando
pendente de aborda-la renovación dos outros treitos destes colectores, así como a máis
importante renovación do colector Conxunto Amañecida-Silvouta.
O reducido número de ámbitos nos que foron implantados os sistemas separativos de
recollida de augas pluviais (iniciados coa execución do Polígono Público de Fontiñas e
obrigado para os novos ámbitos de crecemento desde a entrada en vigor do Plan Xeral
de 1990) xunto co elevado grao de pluviosidade e a existencia de múltiples mananciais
que se recollen nos colectores de saneamento (circunstancias que supoñen incrementar
case nun 40% o caudal que circula pola rede), provocan frecuentes rebordamentos.
A limitada capacidade da EDAR da Silvouta obrígalle a verter directamente ó río, sen
tratamento, a terceira parte das augas residuais que recibe, producindo a degradación
do Río Sar, como reflicten as análises químicas e biolóxicas das súas augas, pasada a
depuradora. O insuficiente sistema de depuración, non adaptado ás últimas esixencias
de calidade ambiental das augas emanadas das directivas europeas e das directrices
expresadas polos organismos autonómicos segue a ser, polo tanto, unha das grandes
carencias de Compostela. É necesario, xa que logo, abordar coa máxima urxencia as
propostas elaboradas pola empresa concesionaria do servicio recollidas no Avance do
PXOM.
Polo tanto, a principal proposta do Plan Xeral será adaptar e amplia-la EDAR da
Silvouta, dado que a estación depuradora actual non ten capacidade suficiente para
acolle-los crecementos da cidade previstos nas determinacións do presente PXOM. Así
mesmo, o grao de capilaridade actual da rede de saneamento e os sistemas de
depuración son insuficientes para dar servicio a algunhas das novas implantacións
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previstas nas formacións periurbanas e a súa conexión cunha rede centralizada esixe
uns excesivos incrementos nos consumos enerxéticos e nos custes económicos e
ambientais das obras infraestucturais necesarias.
Por outra parte, é preciso avanzar na optimización completa dos sistemas de
saneamento e depuración de cara a acadar un modelo ambiental, social e
economicamente sustentable, seguindo as liñas estratéxicas da Axenda 21 municipal de
“garanti-la calidade e cantidade dos servicios ambientais municipais, reduci-la
contaminación e promove-lo aforro e eficiencia no uso dos recursos”.
Neste contexto, implanta-las alternativas de saneamento e depuración semidescentralizadas que permiten unha mellor acomodación ás específicas necesidades de
tratamento dos efluentes e á compartimentación xeográfica santiaguesa, evitando o
transvase intercuncas, xunto coa progresiva reducción en orixe das augas e
contaminantes a tratar, e a aplicación de sistemas ecoeficientes baseados nas
tecnoloxías de depuración natural e de baixo custe deben representa-las opcións de
futuro.
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4.4. ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE
O abastecemento de auga presenta un esquema dual, nun 78.5% abastécese de auga a
través do río Tambre, (6.227.858 m3/ano) e nun 21,5% (2.540.900 m3/ano) de fontes e
mananciais localizados en Vríns e nas ladeiras do Pedroso. Este primeiro dato dá conta
da importancia de garanti-lo equilibrio ecolóxico natural destes dous ámbitos fonte de
recursos. A capacidade de potabilización da Estación de Tratamento de Auga Potable
(ETAP), inaugurada en 1989, asegura o abastecemento e o Servicio Municipal de Augas
o control da súa calidade. A rede de subministración de auga potable alcanza
practicamente á totalidade da zona urbana e periurbana inmediata, sendo necesaria a
ampliación do ámbito do servicio de abastecemento, en aplicación das directivas
europeas, estendéndoo a todo o sistema de núcleos municipais. Neste sentido, está
previsto un proxecto para modernizar e completa-las redes co obxectivo de acada-lo
servicio á totalidade dos núcleos municipais.
O PXOM incorporou diversas propostas para resolve-las deficiencias do servicio e en
previsión das necesidades derivadas das novas actuacións de desenvolvemento
urbano. Estas actuacións deberán ser executadas, no curto prazo, para asegura-lo
abastecemento de auga potable no municipio. Complementariamente é necesario que
na construcción dos novos depósitos se contemplen medidas de integración paisaxística
co gallo de diminuí-la intrusión na paisaxe derivada dos seus emprazamentos, así como
revaloriza-los ríos como espacios de lecer da poboación de xeito compatible coa súa
recuperación ambiental.
Ademais, cómpre garanti-la calidade dos recursos hídricos que asegure o mantemento
dos caudais ecolóxicos e a máxima riqueza ecolóxica e paisaxística do sistema
hidrográfico, realizando unha xestión das bacías fluviais que teña en conta a unidade de
conca. Así, sería conveniente que as novas captacións de reforzo do sistema de
abastecemento municipal incidisen no sistema fluvial do Río Ulla, co gallo de minora-lo
transvase interconcas que se produce na actualidade.
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4.5. A XESTIÓN DOS RESIDUOS
A execución na década pasada dun Vertedoiro Municipal de Residuos Urbanos, avalado
por cumpri-las condicións técnicas esixidas polas normativas europeas, paliou
temporalmente a problemática da xestión dos residuos no municipio. As reducidas
expectativas de vida útil do Vertedoiro de Piñor e as novas esixencias lexislativas en
materia medioambiental, obrigaron á administración municipal á definición dos
mecanismos e procesos máis axeitados para acada-la xestión integral dos residuos que
consistirán na entrega dos residuos que non sexan separados para a súa reciclaxe e
compostaxe a SOGAMA, S.A. A capacidade e viabilidade na xestión do incremento do
volume de residuos no municipio derivada das determinacións do PXOM está vinculada,
xa que logo, á deste complexo. En función deste novo horizonte, unha vez rematen os
procesos de vertido no Vertedoiro de Piñor, deberase proceder á súa conseguinte
adecuación, selado e clausura.
En canto á fracción dos residuos tóxicos carentes de recollida, nas novas implantacións
industriais deberase instalar un Punto Limpo para o que reservarán unha superficie
mínima de 2.000 m2.
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