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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

1.1. Contratación 
A redacción desta modificación puntual foi adxudicada á sociedade gAU gabinete de Arqui-
tectura e Urbanismo SL. Dentro do equipo formado pola devandita sociedade figura como 
colaborador cualificado o grupo de investigación da Universidade de Santiago G.I.-1934 La-
boratorio do Territorio (LaboraTe). 

1.2. Membros do equipo redactor 
Director da modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento:  
– ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Arquitecto, mestrado en urbanismo e planificación 

territorial. 
 
gAU arquitectura e urbanismo SL 
– JORGE SALVADOR FERNÁNDEZ, Arquitecto 
– MANUEL JOSÉ LÓPEZ GUITAR, Arquitecto 
– JORGE GÓMEZ CEREIJO, Arquitecto 
 
GI-1934 Laboratorio do Territorio (Universidade de Santiago de Compostela) 
Director:  
– DAVID MIRANDA BARROS, Dr. Enxeñeiro de Montes 
Investigadores: 
– LUCÍA TRANCÓN LOUREIRO, Enxeñeira de Montes, mestrado en xestión sostible da terra 

e do territorio.  
– NIEVES PÉREZ RODRÍGUEZ, Enxeñeira Agrónoma, mestrado en xestión sostible da terra 

e do territorio.  

1.3. TRAMITACION PRECEDENTE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
A presente modificación puntual do planeamento vixente no termo municipal de Portomarín foi 
obxecto dunha tratamitación completa ata a fase de aprobación inicial (iniciada en 2015 e 
proseguida en 2016) como se pode comprobar no Anexo documental deste texto, no que se 
constata que o 7 de xaneiro de 2016 se recibíu na Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental a comunicación pola que se confirmaba o inicio da tramitación da “Modificación 
Puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Portomarín no sector 1 do 
polígono industrial Monte do Cristo”. 
 
Mediante a resolución do 9 de marzo de 2016 da Consellaría de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio formulouse o Informe ambiental estratéxico confirmando a 
tramitación simplificada da avaliación ambiental, onde se expoñía unha proposta que se 
incorporou ao documento elaborado para a aprobación inicial. Esta finalmente non tivo lugar, 
por razóns alleas á tramitación, polo que se ten que reiniciar de novo o procedemento tendo 
en conta a aprobación e entrada en vigor nese periodo da Lei 2/2016 do solo de Galicia e do 
Decreto 143/2016 do Regulamento da lei do solo de Galicia. 
 
Tendo en conta estas circunstancias, o documento que se presenta agora de novo para a súa 
avaliación ambiental estratéxica recolle integramente as determinacións do Informe ambiental 
estratéxico elaborado a partir da resolución citada da Consellaría de Medio Ambiente de 9 de 
marzo de 2016. O borrador do plan, asemade, incorpora esas prescricións e é idéntico no seu 
contido e determinacións ao documento preparado para aprobación inicial que finalmente non 
foi sometido ao devandito trámite.  
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2. DETERMINACIÓNS DO INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO 
PRECEDENTE INCORPORADAS Á MODIFICACIÓN 
Formando parte do proceso de tramitación precedente da modificación puntual das Normas 
Subsidiarias de Planeamento Municipal do concello de Portomarín, esta foi sometida ao pro-
cedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada (conforme á Lei 21/20133, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental). A culminación desta fase deu lugar á emisión por parte 
do órgano ambiental do Informe ambiental estratéxico1 que, independentemente da validación 
xeral da proposta de ordenación, contiñan as determinacións que se describen seguidamente 
co apartado da presente documentación onde se contemplan: 
 

Informe ambiental estratéxico Modificación puntual da NNSSP 
Deberase xustificar con máis detalle a necesidade 
técnica de ampliar a parcela existente cara o 
ámbito desta modificación en contraposición coa 
utilización de parcelas de uso industrial e 
comercial que non están ocupadas no polígono 
industrial.  

A motivación solicitada incorpórase con carácter 
específico no apartado 5.7.1.“Motivación das 
decisións de tipo discrecional” da Memoria. A 
maiores expóñense consideracións que reforzan a 
argumentación nos apartados 3.3 “Poboación e 
actividades”, no capítulo 4 “diagnose” e no 
apartado 5.1 “Obxectivos da presente ordenación” 

Para unha correcta integración paisaxística 
deberanse minimizar os movementos de terra e 
evitar edificacións con alturas excesivas e 
apantallamentos visuais. A composición e 
acabado das edificacións deberán ser acordes 
coas existentes e respectando as pautas 
compositivas da paisaxe. O deseño das plan-
tacións guiarase por criterios de integración 

Esta determinación procede do informe do IET 
relativo á integración paisaxística da operación, 
integrado no IAE. Tendo en conta que esta 
modificación puntual non modifica a normativa 
vixente da NNSSP, farase un apartado de 
normativa específico que recolla estas prescricións 
en toda a súa extensión. 

As futuras autorizacións dos proxectos necesarios 
para a execución desta modificación deberán ter 
en conta as prescricións que lles poidan pola 
normativa ambiental vixente.  

De maneira similar á determinación anterior incor-
porarase esta ao apartado de normativa para dar 
cumprimento a esta prescrición. 

 
A maiores destas determinacións o órgano ambiental impón a necesidade de solicitar informe 
á Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre esta Modificación puntual en cumprimento do 
establecido no art. 25.4 do RDL 1/2001 do 20 de xullo polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de Augas e no art. 93.4 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de ordenación urbanística e pro-
tección do medio rural de Galicia. A este respecto fixéronse as seguintes consideracións no 
documento entregado no seu día para aprobación inicial, que manteñen a súa validez:  

 A ampliación proposta non interseca coa zona de policía de ningunha corrente de au-
ga identificada. 

 A aplicación do art. 93.4 da Lei 9/2002 derrogada desde o 19 de marzo do presente 
ano pola entrada en vigor da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia, entende-
rase recollida pola aplicación do art. 83 desta última disposición legal.  

3. XUSTIFICACIÓNDA SÚA OPORTUNIDADE E METODOLOXÍA 

3.1. Xustificación da conveniencia e oportunidade da modificación 
As vixentes Normas Subsidiarias de Planeamento, obxecto dunha revisión que está actualmen-
te na fase de aprobación inicial, inclúen entre as súas determinacións a delimitación e ordena-
ción dun ámbito de solo urbano de uso industrial, definido a partir dunha modificación puntual 
aprobada definitivamente o 20 de febreiro de 1992. Neste polígono industrial identifícase unha 
parcela continua que ocupa toda a marxe esquerda da estrada provincial LU-P-4902 de Vila-

                                                      
1 Resolución do 9 de marzo de 2016, pola que se formula o Informe ambiental estratéxico da Modificación puntual da 
Normas subsidiarias de planeamento do concello de Portomarín no sector 1 do polígono industrial Monte do Cristo 
(Expediente 2016AAE1847, código web 1765/2016). Achégase copia desta resolución no Anexo documental.  
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xuste2, froito da agregación de varias parcelas iniciais, fora de dúas destinadas a equipamen-
tos públicos.  
 
A citada agregación fíxose co obxecto de permitir a implantación dunha planta industrial pro-
movida por COREN consistente nunha incubadora de pavos de alcance internacional e cunha 
influencia económica que desborda os límites non só do concello de Portomarín, senón tamén 
os da propia comunidade autónoma. Achégase no anexo documental un escrito da promotora 
da instalación industrial acreditativo destas circunstancias, que confirma o interese xeral da 
modificación. 
 
O proceso produtivo asociado a esta actividade industrial implica ocupar un espazo que so-
brepasa o ámbito delimitado polo actual polígono industrial, polo que se impón a necesidade 
de ampliar este, tendo en conta as circunstancias aludidas no anterior parágrafo, que prefigu-
ran un escenario moi favorable non só para a economía do concello de Portomarín, senón 
tamén para modificar radicalmente unha evolución demográfica regresiva. 
 
O equipo redactor desta modificación puntual está desenvolvemento asemade a revisión das 
normas subsidiarias, polo que parte da información que se achega comparte datos e organi-
zación co plan xeral en tramitación. 

3.2. Metodoloxía seguida na realización do plan 
O método clásico segue a secuencia descrita seguidamente: 

1. Descrición e análise do concello 
2. Descrición e análise do medio físico - natural 
3. Descrición e análise do poboación e actividades 
4. Descrición e análise do núcleos e infraestruturas 
5. Descrición e análise do marco legal 
6. Diagnóstico dos subsistemas anteriores 
7. Proposta de ordenación  

 
Este aplicarase con matices no caso que nos ocupa dada a pequena incidencia real desde o 
punto de vista territorial e mesmo urbanístico que se pretende.  
 
Débese ter en conta que a ampliación prevista só comprende o ámbito definido pola parcela 
na que se vai instalar a planta industrial citada e, polo tanto, non supón tampouco a creación 
de novos equipamentos dado que non se modifica a intensidade de uso de ningunha zona. 
 
O presente documento é o resultado da recompilación de toda a documentación existente. 
Esta información organizarase nos apartados correspondentes aos subsistemas en que con-
sideramos  dividido o sistema territorial circunscrito ao limitado alcance da modificación pun-
tual que se pretende.  
 
A partir da análise desta información, realizarase unha diagnose, poñendo de manifesto os 
puntos débiles e os problemas que se pretenden solucionar con este modificación puntual, 
considerando as ameazas e oportunidades no contexto socioeconómico do concello. 
 
Consecuentemente co diagnóstico, estableceuse a clasificación do solo, limitada á ampliación 
do solo urbano de uso industrial á área que se amplía. Non se modificarán as normas existen-
tes polo que só se estima necesario facer a oportuna remisión ás vixentes. 
 
As clases de Solo ou Categorías de Ordenación, son zonas identificadas con criterios diver-
sos, cada unha das cales se adapta como base para definir os niveis de uso do territorio e a 
forma en que poden desenvolverse as actividades humanas para garantir a conservación e 
explotación sustentable dos recursos que conten. 

                                                      
2 Principal eixo do polígono industrial e sobre o que se delimitou a área na modificación puntual das NNSSP. 
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Da relación de documentos necesarios para a formulación dun plan xeral, esta modificación 
puntual só usará os necesarios e pertinentes conforme ao exposto seguidamente, axustando a 
súa extensión e contido ao alcance da modificación proposta: 
– Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións. Axus-

tado na súa extensión e contido ao alcance da modificación. 
– Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional. Non se considera 

necesario incluír esta parte toda vez que a ampliación proposta non modifica nin altera o 
sistema de asentamentos nin o medio rural circundante. 

– Memoria xustificativa da adaptación ao medio ambiente e proteccion da paisaxe.Non se 
considera necesaria dado o teor do informe ambiental estratéxico da tramitación inicial. 

– Estudo ambiental estratéxico e declaración ambiental estratéxica. Axustados ao procede-
mento simplificado previsto tanto no Regulamento da Lei do solo coma na Lei 21/2013.  

– Planos de información. Os necesarios para permitir entender o contexto territorial e urbano 
da modificación. 

– Planos de ordenación. Os precisos para recoller e dimensionar a ampliación prevista. 
– Normas urbanísticas. Non se consideran necesarias tendo en conta que se manteñen as 

normas vixentes. 
– Estratexia de actuación e estudo económico. Non se considera necesario dado o limitado 

alcance da ampliación e tendo en conta que non se crea novo viario urbano nin cómpre a 
obtención de novos equipamentos, dotacións ou zonas verdes públicas. 

– Catálogo de elementos que se deben protexer ou recuperar. Non cómpre dado que non hai 
ningún elemento de interese patrimonial afectado pola ampliación. 

– Informe ou memoria de sustentabilidade económica.Non se considera necesario dado o 
limitado alcance da ampliación e tendo en conta que non se crea novo viario urbano.  
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4. DESCRICIÓN E ANÁLISE DO CONCELLO 

4.1. Características xerais do territorio 

4.1.1. Situación e límites xeográficos 
O termo municipal de Portomarín sitúase no Surleste da provincia de Lugo e está limitado po-
las seguintes coordenadas UTM: 
 

Situación do concello en coordenadas UTM 

 
Fonte: Elaboración propia 

 
Os concellos limítrofes son polo norte Guntín, polo sur Taboada, polo leste O Páramo e Para-
dela e polo oeste Monterroso. 
 
A superficie do concello é de 115,10 Km2 que o sitúa nunha posición por baixo da media en 
canto ao seu tamaño, se o comparamos cos demais concellos da provincia. 
 
O concello de Portomarín pertence á provincia de Lugo, esta integrado na comarca de Lugo, 
xunto cos municipios de Castroverde, O Corgo, Friol, Guntín, Lugo,Outeiro de Rei e Rábade. A 
cabeceira de comarca sitúase na capital do municipio de Lugo, que é o principal centro urba-
no da provincia. 
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Situación do concello na comarca á que pertence 

 
Fonte: Elaboración propia 

 
En canto a división parroquial o Concello de Portomarín divídese en 19 parroquias, pertencen-
tes a tres arciprestados (Paradela-Portomarín, Ferreira de Gomelle, Ínsua-Taboada) da diocese 
de Lugo. No seguinte mapa pódese ver a súa localización.  
 

División parroquial do Concello de Portomarín 

 
Fonte: Elaboración propia 
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4.1.2. Breve referencia histórica 
A historia do Concello de Portomarín divídese en dúas etapas: antes e despois do encoro de 
Belesar. 
 
A existencia de numerosos castros e mámoas testemuñan a ocupación destas terras en épo-
cas prehistóricas. O proceso de romanización quedou constatado coa construción no século II 
dunha ponte sobre o río Miño. Xa na baixa idade media o protagonismo acapárao o paso do 
Camiño de Santiago polo termo, potenciado pola existencia da ponte romana sobre o río Mi-
ño. No século XII construíuse unha hospedaría para atender os peregrinos, que malia que nun 
principio estivo ao coidado da orde de Santiago, despois pasou a mans da de San Xoán. Esta 
última encomenda acadou moito peso na historia deste municipio, xa que era a encargada de 
velar polo burgo portomarinés, pola ponte e polo Camiño de Santiago; construíu un hospital 
para os peregrinos; mellorou a hospedaría que había e ergueu un pazo mais a igrexa de San 
Xoán, actualmente a de San Nicolao. 
 
En 1812 formáronse os termos de San Xoán de Portomarín e San Pedro de Portomarín, que 
quedaron abolidos no 1824. Foi en 1935 cando se constituíu o concello de Portomarín. 
 
Malia que no ano 1946 Portomarín fora declarado monumento histórico artístico, esta vila xun-
to coa parte da parroquia de Portomarín (San Pedro) sufriron unha importante transformación 
a mediados do século pasado, cando Fenosa emprendeu a represa do Miño para o seu apro-
veitamento hidroeléctrico. A construción do encoro de Belesar, comezando a finais do 1950 e 
rematado no 1963, supuxo o completo asolagamento do poboado, que quedou baixo das 
augas, e o patrimonio arquitectónico protexido, como as igrexas de San Nicolao e San Pedro 
e o pazo de Berbetouros, foi trasladado pedra a pedra ata o monte do Cristo, onde se constru-
íu o novo núcleo urbano de Portomarín, cuxo ordenamento correu a cargo do arquitecto Pons 
Sorolla.  
A devandita construción do encoro supuxo a lóxica modificación das sinais de identidade que 
xunto coa capacidade económica produto das cativas indemnizacións e o coñecemento das 
oportunidades nese momento fora do concello, desencadeou un proceso emigratorio que se 
prolonga ata os tempos presentes, xa por outras razóns. 
 
O asolagamento do pobo, trouxo consigo a modificación da estrutura económica. Produciuse 
o abandono das mellores terras para o cultivo do viñedo, obrigando a un xiro cara a incorpo-
ración ao que é a mellor Galicia gandeira, a das áreas lucenses con maiores intensidades en 
cabana combinada. 
 
Aproveitáronse as excelentes dimensións das súas unidades agropecuarias, tendo ademais 
unha grande superficie forestal de apoio en pasto por unha banda e de ingreso complementa-
rio en madeira por outra. 
 
Pódese concluír que un cambio tan radical influíu de xeito determinante sobre a realidade so-
cioeconómica causando trastornos irrecuperables, doadamente constatables nas estatísticas 
oficiais. Todo o cal, non obsta para avaliar o esforzo que o traslado supuxo non só para as 
estruturas produtivas senón para o que comporta de ‘invención’ dunha nova identidade, base-
ada precisamente na singularidade –mesmo a nivel internacional- do propio traslado. 
 
Por todo o antedito xustifícase a necesidade de atender con dilixencia unha implantación in-
dustrial das características que se pretenden e que podería modificar positivamente a evolu-
ción económica e demográfica do concello. 
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4.2. O medio físico–natural, os recursos naturais e o patrimonio natural 
O medio físico-natural pode considerarse un sistema formado polos elementos e procesos do 
ambiente biofísico tal e como se encontran na actualidade: o clima, o solo, a vexetación, a 
fauna, a paisaxe, as formas, o aproveitamento dos recursos e a utilización do solo. 
 
O estudo destas caracerísticas daranos como resultado a síntese do potencial de 
desenvolvemento do Territorio en función dos recursos naturais dos que dispón, o que 
permite efectuar unha clasificación do espazo municipal segundo as aptitudes produtivas para 
posibilitar a compatibilidade entre o modelo ecolóxico, o desenvolvemento económico, o 
medio ambiente e a calidade de vida.  
 
Os obxetivos da análise e diagnose do medio físico son os seguintes: 
– Coñecemento das características naturais do Territorio. 
– Comprensión das formas en que se emprega o Territorio. 
– Degradacións e ameazas que actúan sobre él. 
– Coñecemento das afeccións normativas do solo. 
– Avaliación do Territorio en termos de méritos de conservación. 
– Estimación da potencialidade do Territorio en termos de oportunidades que ofrece en 

canto a recurso, soporte e receptor de residuos. 
– Estimación da fraxilidade ou vulnerabilidade do Territorio para as devanditas actividades. 
– Determinación da capacidade de acollida do Territorio para as actividades. 
 
Para determinar a capacidade de acollida das actividades compre coñecer o medio físico con 
detalle; isto conséguese mediante a elaboración dun inventario do medio. A idea prioritaria 
que debe rexer a realización do inventario é a representación da realidade físico-biolóxica do 
Territorio, tendo presente que a última fase deste será a cartografía de todos e cada un dos 
elementos do medio analizados. 
 
A elección dos elementos e procesos que se analizarán e cartografarán no inventario está en 
función dos obxectivos fixados no traballo. Para a realización da presentemodificación puntual 
elixíronse os seguintes: 
– Medio Inerte 
– Xeoloxía 
– Topografía  
– Edafoloxía 
– Usos actuais do solo 
– Medio Biótico 
– Clima 
– Vexetación  
– Fauna 
– Auga 
– Medio Perceptual 
– Paisaxe e valores existentes no Territorio. 
– Degradacións e Ameazas do Medio Físico 
– Afeccións Normativas do Solo 
 
Farase unha descrición xeral do concello e unhas breves precisións da zona obxecto da modi-
ficación puntual se é o caso.  

4.2.1. Xeoloxía 
No ámbito da litoestratigrafía, Portomarín atópase situado dentro da zona denominada zona III 
(Galicia Oriental) que se estende nunha franxa de Norte a Sur con unha anchura media de 70 
km ocupando a maior parte da provincia de Lugo, así como a zona Norte da de Ourense e 
internándose posteriormente na provincia de León. As tres características fundamentais desta 
zona son: 
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– Presenza dun Precámbrico esquistoso, que totalmente pode ser cuarcítico, abondo potente 
e de grande monotonía petrográfica.  

– Presenza dun Ordovícico Superior e un Silúrico con unha modesta diversidade de facies.  
– Forma parte do dominio dos pregues tombados. 
 
Os materiais existentes quedan claramente diferenciados en tres Dominios, separados por 
fallas: 
– Dominio do Domo de Lugo: localizado ao Este do Concello, e constituído fundamentalmen-

te por metasedimentos precámbricos e do Cámbrico Inferior. 
– Dominio do Ollo de Sapo: separado do anterior pola faia de Viveiro, ocupa a parte central 

do Concello, comprendendo materiais que van dende o Precámbrico porfiroide ata o Silúri-
co. 

– Dominio Xistoso de Galicia Central e Occidental (Tras os Montes): separado do de Ollo de 
Sapo por unha gran faia que ven dende a costa Cantábrica en Valdoviño, co oeste de Ce-
deira, limitando nunha gran parte do seu trazado o macizo granodiorítico de Chantada-
Taboada.Aparece de xeito puntual no extremo suroeste do Concello, está composto por 
materiais cunha facies que recorda sobre todo ao silúrico do Dominio de Ollo de Sapo, in-
truídos por abundantes corpos graníticos e granodioríticos. 

 
O Concello de Portomarín atópase situado na área de chairas, depresións e relevos residuais 
que caracterizan a Galicia centro-oriental.O seu relevo está constituído por tres unidades mor-
folóxicas distintas: 
– Val do Río Miño 
– Os outeiros centrais 
– Os montes occidentais que dividen as cuncas do Miño e do Ulla 
 
En canto as altitudes, non se atopan grandes elevacións, xa que non se superan os 800m. A 
altitude media do concello está ao redor de 525m;os rangos de altitude cunha maior superficie 
son os que oscilan entre 500-550m cunha superficie de 21,74km2 e unha porcentaxe sobre o 
total de 18,89%. As menores cotas, corresponden a toda a zona do encoro e da ribeira do Río 
Miño, pola beira leste do Concello. As maiores cotas, correspóndense cos extremos oeste e 
suroeste, onde se atopa o pico máis alto, Pena do Espiño, encravado na parroquia de Narón. 
 
As pendentes son moderadas, o rango de pendentes máis extenso no termo municipal é o 
correspondente ao 10-15%, que supón arredor do 24% da superficie, o 31% ocúpano penden-
tes inferiores ao 10%, e un 45% e para pendentes superiores ao 15%. 
 
A orientación ao igual ca as pendentes e a altitude é un factor a considerar tanto na selección 
de cultivos como na elección dos propios asentamentos humanos. Neste caso, as orienta-
cións predominantes son a este e a sueste, condición que ven determinada pola situación do 
Concello de Portomarín con respecto ao Río Miño. 
  
A diversidade xeolóxica do Concello é ampla, a pesares disto os materiais que ocupan a maior 
superficie son os que experimentaron un metamorfismo de baixo grao (xistos e lousas) e as 
rochas de composición granítica. En menor medida aparecen sedimentos e algúns afloramen-
tos de rochas básicas.Os materiais graníticos e as lousas son as rochas nas que se presentan 
as maiores pendentes, namentres que nas zonas con sedimentos terciarios, xistos ou rochas 
básicas preséntase un relevo menos acusado e con maior estabilidade xeomorfolóxica, que 
favorece a formación continuada de solo. 
 
A natureza da vexetación condiciona a abundancia e composición dos aportes orgánicos que 
inflúen nas reaccións de alteración que se producen nos horizontes superficiais, modificando a 
cantidade e agresividade das disolucións de ataque. 
 
As características dos solos débense coñecer de forma práctica tal que nos permitan tomar 
decisións á hora de asignar un determinado uso a un solo ou unha protección en función das 
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características que este teña, tras a análise feita no estudo do medio rural, concluíuse que as 
principais limitacións das terras de Portomarín son: 
– Limitacións moi dificilmente modificables de solo e sitio 

– A Pendente excesiva (considerando como tal aquela que supera o 25%), e que en Por-
tomarín representan o 19% da superficie total. 

– A profundidade (se esta é inferior aos 50cm). Son os solos pertencentes ás clases E,F e 
G que están xeralmente cubertos por especies forestais e pastos, inaxeitadas para o cul-
tivo intensivo, e que en Portomarín ocupan o 46% da superficie.  

– Limitacións moi dificilmente modificables de clima 
– O risco de xeadas que constitúe o principal dos problemas para a produtividade das te-

rras desde o punto de vista climático, sendo causa das limitacións dos diferentes tipos 
de cultivos na zona de Portomarín.  

– Limitacións polo réxime hídrico 
– Son limitacións con un grao de dificultade elevado para a súa eliminación. A maior parte 

dos problemas vanse producir por falta ou déficit de precipitación en verán e por causa 
dun exceso dela en inverno.  

– Limitacións por falta de fertilidade química 
– Dadas as condicións climáticas de Galicia (cun lavado moi importante do solo pola chu-

via), unido isto a un substrato xeolóxico escaso en nutrientes, independentemente do ti-
po de pena orixinal tanto granítica, metamórfica ou esquistosa, fan que as condicións 
naturais de fertilidade dos solos de Portomarín sexan moi deficientes en elementos quí-
micos que garantan a súa fertilidade.  

 
Como valoración xeral pódese concluír que as terras de clase A, B e C, son as máis produti-
vas, xa que debido a súa pendente <10% e profundidade >100cm, non plantexan graves 
problemas de mecanización intensiva e permiten o enraizamento de todo tipo de cultivo. 
 
A área que nos ocupa, terreo de monte non figura incluída nas zonas de alta capacidade agrí-
cola no mapa de capacidade produtivados solos de Galicia de Díaz-Fierros. 

4.2.2. Hidroloxía 
Portomarín pertence á Confederación hidrográfica do Miño-Sil e situado integramente na bacía 
do Miño Alto que é a principal arteria hidrográfica do concello de Portomarín, que marcou a 
vida do Concello xa que o antigo pobo de Portomarín tivo que cambiar de localización por mor 
da construción do encoro de Belesar, situado augas abaixo do devandito núcleo. Este encoro 
ten unha capacidade de 655hm3, chegando a súa cola ata o Concello de Portomarín.  
 
O río Miño percorre o concello en dirección Norte-Sur ao longo da beira leste do mesmo e 
marca a hidrografía do concello, dando lugar a unha única vertente. Ao Miño no ámbito do 
concello que nos ocupa, vén desaugar unha vasta rede de ríos que nacen nos montes da Va-
caloura e nas zonas de maior altitude no interior do municipio e que o atravesan de oeste a 
leste; a maioría son curtos e pouco caudalosos.   
 
Entre os restantes ríos do Concello cómpre destacar os seguintes: 
– Río Ferreira 
– Rego de Ferreira de Zamolle 
– Río Barrela 
– Rego de Cunqueiro 
 
No concello de Portomarín localízanse tres humedais incluídos no inventario dos “Humedais 
de Galicia” (IHG), que aínda que non contan con figura de protección específica, sempre cons-
titúen áreas de interese natural: 
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Táboa I. Humedais Portomarín   

Código IHG Nome  Superficie (ha) 
UTM X fuso 

29T (m) 
UTM X fuso 29T 

(m) 

1120132 Narón 0,73 603838 4741848 
1120133 Grumelez 0,37 602843 4738321 
1120106 Encoro de Belesar 196,57 610137 4734562 
Fonte: Elaboración propia a partir de datos obtidos do lnventario de Humedais de Galicia(IHG) da Xunta de Galicia. 

 
O Encoro de Belesar tamén esta catalogado como zona sensible segundo a directiva 
91/271/CEE, isto implica a adopción de normas sobre os efluentes das instalacións de depu-
ración, principalmente sobre o nitróxeno e fósforo. 
 
Dado que o polígono industrial que se amplía se sitúa nunha zona de monte, de altitude supe-
rior á vila de Portomarín, non presenta ningún grao de afectación polo encoro nin o río e o seu 
ámbito de protección.   

4.2.3. Clima 
Para o estudo do clima empregáronse dúas estacións, a estación climatolóxica de Portoma-
rín(Lonxitude 07°37’W, Latitude 42°43’N, Altitude 340m, datos recollidos dende 1974 a 1994), 
pola proximidade, pero que só conta con datos de precipitación, e a Estación Monte Ladairo 
para a temperatura(Lonxitude 07°,40’W, Latitude 42°,54’N, Altitude 550m, datos recollidos 
dende 1954 a 1978). Os datos foron tomados de AEMET (Axencia Estatal de Meteoroloxía). 
 

Fig.  1: Precipitación 

 
Fonte: elaboracion propia a partir dos datos de AEMET 

 
A pluviosidade anual é abundante como se pode observar no gráfico anterior. As precipita-
cións son suaves e aparecen regularmente distribuídas ao longo do ano, exceptuando a épo-
ca estival, xullo e agosto con seca máis acusada.  
 
O concello de Portomarín está encadrado dentro do dominio climático oceánico de transi-
ción.A temperatura media anual é moderada,situándose ao redor dos 12ºC; é preciso marcar 
a oposición entre os invernos de frío matizado e os veráns de calidez suave. Só os meses de 
decembro, xaneiro e febreiro ofrecen medias inferiores aos 8C.; xullo e agosto son os meses 
máis cálidos con valores medios de 18C. 
 
O encoro de Belesar provoca néboas abundantes e as xeadas están presentes algúns días do 
inverno, xeralmente de novembro a abril afectando aproximadamente 75 días ao ano. En oca-
sións prodúcense nevadas que se sitúan nas áreas montañosas expostas os ventos húmidos. 
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4.2.4. Vexetación 
En canto a vexetación, o Inventario Nacional de Hábitat (Anexo I da Directiva 92/42/CEE), reco-
lle para este concello os seguintes: 

Táboa II.  Inventario Nacional de Hábitat no concello de Portomarín 

Código do 
anexo I 

Descrición 
Prioridade 
segundo o 

anexo I 

3270 
Ríos de beiras fangosas con vexetación de Chanopodion rubri 
p.p e de Bidention p.p 

 

4030 Brazais secos europeos  

91E0 
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

* 

- Xuncais oligótrofos  
4030 Brazais secos europeso  

9230 
Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus 
Pyrenaica 

 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos obtidos do lnventario Nacional de Hábitat obtido do MARM. 

 
Portomarín, localízase bioclimatolóxicamente no sector Galaico Portugués, concretamente no 
subsector lucense, da provincia Cántabro-Atlántica, pertencendo por tanto a vexetación po-
tencial desta zona á denominada “Serie Colina Galaico-Portuguesa Acidófila del Roble” e á 
“Serie Montana Galaico Portuguesa Acidófila del Roble”. Pese a que as carballeiras deberían 
caracterizar a maior parte do termo municipal, a vexetación actual non se corresponde coa 
potencial e as carballeiras son substituídas en moitos casos por repoboacións artificiais con 
especies de máis rápido crecemento e cunha maior importancia económica, como o piñeiro. 
 
Segundo o Mapa de Series de Vexetación de RIVAS MARTÍNEZ (1984), folla nº 1 (Coruña), a 
vexetación potencial dentro da zona reduciríase a dúas series: 
– Serie montana galaico portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur). Vaccinio myrtilli – 

Querceto roboris sigmetum.  
– Serie colino galaico-portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur) Rusco aculeati-

Quarcetu ruboris sigmetum. 
 
A vexetación actual é a que segue: 
– Carballeiras interiores (Vaccinio myrtilli-Quarcetum ruboris). 
 
Dentro da zona de estudo constitúe a formación maioritaria nas exposicións de avesío que se 
estenden polo val entre as zonas de cultivo ocupando desde os 330m, onde entran en contac-
to nas coutas máis baixas coa Quercus pyrenaica dando orixe a formacións vexetais nas que 
aparecen mesturadas os dous especies de carballos, variando a porcentaxe de cada un dos 
dous especies en función da orientación sendo maioritario o Quercus robur nas que presentan 
compoñente Norte e mudando a porcentaxe a favor do Quercus pyrenaica  aquelas que pre-
sentan compoñente Sur. 
 
Desde o punto de vista da súa morfoloxía, estaría constituído por un estrato arbóreo de dife-
rentes alturas.  
– Montes de rebolo (Linario tríornithophorae-Quercetum pyrenaicae). Esta asociación estaría 

constituída por masas dominadas polo carballo melollo (tamén chamado rebolo). Estarían 
situadas en exposicións de solana, sendo moi raro o que se internen nos avesíos excepto 
algúns pés illados. 

– Montes de ribeira-Alisedas (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae). Trátase dos montes 
de ribeira dominados por aliso (Alnus glutinosa), que toman unha disposición lineal ao lon-
go das correntes.  

– Repoboacións de P. pinaster e P. Radiata: Estas repoboacións levadas a cabo con espe-
cies do xénero Pinus para a obtención de madeira para serra ou trituración. Trátase de 
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plantas pirófitas que se rexeneran moi ben despois dun incendio polo que poden estender 
o seu ámbito fora das repoboacións. Son especies en xeral con características de frugali-
dade.  

– Formacións de matogueira. Todas as formacións de matogueira da zona de estudo son 
debidas a procesos degradativos do estado arbóreo, xa que non existe ningún punto en 
que a matogueira presente características climáticas, se non que a súa presenza é por fei-
tos antrópicos.  

– Sebes de bordes de camiños. Compóñense por agrupacións vexetais de espiños e silvas 
(Rubo ulmifolii-Tametum communis) que se desenvolve no piso colino e que a súa compo-
sición son arbustos de tipo espiñoso no que pode aparecer algunha especie de porte arbó-
reo. Non acostuman superar os 2-3m de altura.  

– Prados e pradairos. Os prados representan unha parte moi importante da cuberta do Terri-
torio.  

 
Este último tipo é o que define o ámbito obxecto da modificación puntual.  

4.2.5. Fauna 

4.2.5.1. Especies en perigo de extinción 
Non se atopou ningunha especie en perigo de extinción na zona, nin se atopou ningún tipo de 
bibliografía que nos indique que existan exemplares na zona próxima, de especies en vías de 
extinción. Non se descarta a posibilidade de que apareza algún exemplar dunha desas espe-
cies de ser identificado débense tomar as medidas oportunas para a súa protección con bre-
vidade.  

4.2.5.2. Especies vulnerables 
No tocante a fauna como especies vulnerables segundo o Decreto 88/2007 do 19 de abril, 
polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas, destacan dentro dos mamífe-
ros o morcego de ferradura grande ( Rhinolophus ferrumequinum) e nas aves o miñato real 
(Milvus milvus)  e a tartaraña cincenta (Circus pygargus). 

4.2.5.3. Coutos de Caza e Pesca 
Neste concello existen catro TECORES: 
 

Tecor Matrícula Titular Concello 

A Devesa LU-10157 Asociación de Cazadores A Devesa Portomarín e Taboada 
A Perdigueira LU-10071 Sociedade de Cazadores A Perdigueira Portomarín 
San Nicolás LU-10101 Sociedade de Cazadores de Portomarín Portomarín 
Río Miño LU-10235 Club de Cazadores Río Miño Portomarín 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Consellería de Medio Rural. 

 
Coutos de pesca, segundo os datos que figuran na consellería, non existen no concello de 
Portomarín, podendo practicarse a pesca durante todo o ano nas augas encoradas do río 
Miño. (Fonte: Consellería de Medio Rural, 2010). 
 
A ampliación regulada por esta ampliación do polígono non ocupa terreo de ningún dos Teco-
res citados.  

4.2.6. Paisaxe 
No Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) do Plan Xeral en tramitación, realizouse un 
estudo da paisaxe, a título informativo indícanse as unidades paisaxísticas delimitadas nese 
documento: 
Ribeiras do Río Miño: 
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A paisaxe está claramente caracterizada polo encoro de Belesar, e as variacións estacionais 
no nivel das augas. Ten unha alta incidencia visual, e tamén paisaxística. 
 
Cunca alta do Rego de Ferreira de Zamolle: 
A paisaxe caracterízase polo relevo, con pendentes elevadas, numerosos afloramentos rocho-
sos e o curso do regato moi sinuoso e encaixado entre ladeiras. Ten unha alta incidencia vi-
sual, e tamén paisaxística. 
 
Chairas do Noroeste: 
A paisaxe está conformada por unha vexetación composta por repoboacións de piñeiro e ma-
togueiras en ladeiras de pendentes moderadas, ademais das infraestruturas relacionadas. 
 
Zona Urbana: 
Esta zona está caracterizada pola existencia dun núcleo urbano onde se concentra unha boa 
parte da poboación. Esta é unha unidade singular debido fundamentalmente ao seu interese 
histórico - artístico e tamén paisaxístico, tanto pola calidade como pola antigüidade das edifi-
cacións existentes, así como polas características do entorno. 

4.3. Poboación e actividades 
A poboación é o elemento activo e destinatario da Ordenación do Territorio  que persegue o 
Plan Xeral de Ordenación Municipal, tendo como principal obxectivo a mellora da calidade de 
vida. Dentro deste apartado estudarase a poboación como recurso e suxeito territorial. 

4.3.1. Estruturas e dinámicas sociais 
Os 1.763 habitantes do concello recollidos nos datos oficiais de poboación do Padrón munici-
pal do ano 2010 distribúense en 19 parroquias e 101 entidades singulares de poboación.  
 

Fig.  2:  Evolución da poboación(1900-2013) 

 
Fonte:elaboración propia a partir dos datos do IGE 

 
Compre destacar que a densidade de poboación do concello no rango de anos considerado é 
moi inferior á densidade tanto provincial como autonómica. Tanto no concello como na pro-
vincia descende paulatinamente, ao contrario do que sucede no conxunto de Galicia.  
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Fig.  3: Comparación entre emigración e inmigración  (1990-2013) 

 
Fonte:elaboración propia a partir dos datos do I.G.E. 

 
Da análise da gráfica concluímos que salvo un pequeno repunte da inmigración nos anos 
1994, 1996, 1997, 2005 e 2006 o saldo migratorio é negativo, aínda que no ultimo ano parece 
que a tendencia se inverta de novo. 
 
Como conclusión cómpre dicir que a tendencia do crecemento negativo continúa hoxe pois os 
novos seguen marchando do concello, o que agudiza o avellentamento da poboación e orixi-
na un crecemento natural negativo, pero cun raio de esperanza xa que o retorno da poboación 
comeza a deixarse ver nas estatísticas. Todo o cal confirma a necesidade de iniciativas empre-
sariais como a que motiva a presente modificación puntual a fin de subverter a dinámica re-
gresiva que se acaba de expoñer. 

4.3.2. Estrutura demográfica 
Na pirámide de idades, que se mostra, obsérvase a forma típica do medio rural galego, de 
pirámide invertida, caracterizada por unha alta proporción de poboación nas idades superio-
res, e unha escasa representación nos segmentos máis novos. 
 

Fig.  4: Pirámide de poboación 2013 

 
Fonte:elaboración propia a partir dos datos do I.G.E. 
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Os datos de poboación por grandes grupos de idade dan como resultado un índice de de-
pendencia xuvenil da poboación no concello ten un valor 9.4 mentres que o índice de depen-
dencia senil sitúase no 67, moi por riba do provincial e autonómico (IGE 2013). 

4.3.3. Indicadores socioeconómicos 
A poboación inactiva supón aproximadamente o 45% da poboación maior de 16 anos en Por-
tomarín. 
 
A emigración en busca de traballos mellor recoñecidos, e de maior comodidade, continúa. A 
inmigración, por outra banda dáse sobre todo cara ás cabeceiras municipais das comarcas, 
sobre todo as industrializadas, onde é máis doado conseguir traballo e vivenda. A saída máis 
recorrida á escasa oferta laboral é o establecemento como traballador por conta propia.  
 
No referente ao analfabetismo, situábase en 2001 nun 2,5% da poboación total do concello, 
que se agudiza no grupo das mulleres (3,3%) fronte os homes (1,8%). Ó respecto dos niveis 
educativos regulados atopamos que en 2001 un 37,31% non completaran a EXB, ESO ou Ba-
charelato elemental, e que só 5,37% acadaron o grao en titulacións universitarias, fronte o 
15,33% da comarca.  
 
O sector servizos xunto co sector primario son os que acadan maior importancia no concello, 
de feito o sector primario é unha das bases económicas empregando unha boa parte da po-
boación ocupada (ao redor do 41,56% en 2001).As terras labradas abranguen o 42,24% da 
superficie municipal. Destaca o auxe dos cultivos herbáceos cunha ocupación segundo o cen-
so de 2001 de 2.508 ha. Predomina o gando vacún produtor de leite, cun total de vacas en 
muxidura de 5750 reses (rexistro bovino de 2001-2002) que descendeu en 2008 a 3.974 reses 
(rexistro bovino de 2008). Segue en importancia o porcino e as aves. 
 
O que máis poboación emprega é o sector servizos,42,81% dos ocupados,concéntrase fun-
damentalmente no núcleo de Portomarín. O comercio e a hostalería representan un papel 
importante, neste apartado compre destacar a importancia do turismo ligado ao paso do Ca-
miño de Santiago Francés polo municipio. 
 
Os datos referentes a poboación ocupada no sector secundario, poñen de manifesto a baixa 
importancia deste sector na actividade da zona, representando so ao 5,87% da poboación 
activa do Concello.A industria manufactureira é a que maior importancia ten tanto no concello 
como na comarca, provincia e comunidade autónoma, e dentro desta en Portomarín destaca a 
Industria da alimentación, seguida da de fabricación de bebidas. Tamén é a máis importante 
en canto a número de asalariados, e por tanto para o conxunto da economía local. O bloque 
máis importante a respecto do número de empresas débese ás industrias de fabricación de 
produtos alimenticios, na que destacan ademais os produtos tradicionais e semiartesanais. 
Estas empresas dedícanse a elaboración de pan e outros produtos alimenticios 
 
As empresas locais presentan unha tipoloxía predominante, sendo os 71% persoas físicas, 
seguido polas Sociedades Limitadas con un 18%. Comparando estes datos cos da provincia 
ou da comunidade autónoma, poderemos observar que a maior importancia relativa dos autó-
nomos fronte á media provincial e autonómica, sinal dun sistema empresarial menos desen-
volvido e estabilizado. As empresas situadas na área de estudo, son de pequeno tamaño, en 
xeral de carácter familia e sen empregados.  
 
No contexto citado unha iniciativa industrial como a que se pretende implantar acada o seu 
verdadeiro significado e escala, tendo en conta que o alcance que se persegue supera o ám-
bito autonómico e mesmo estatal. 



 

 
 

 

 
Modificación Puntual das NNSSP de Portomarín no Sector 1 do Polígono Industrial Monte do Cristo 

Borrador de Memoria19 

4.3.4. Posesión da terra 
A maioría da terra do concello en estudo é de propiedade privada, exceptuando algúns mon-
tes públicos. Un trazo especial é a superficie ocupada por Montes Veciñais en Man Común, 21 
no caso do concello en estudo. O ámbito obxecto da modificación puntual é precisamente 
terreo de monte mancomunado. 
 
Da superficie total do concello, o 57,02% é en réxime de propiedade. No que respecta á super-
ficie agrícola utilizada o réxime de propiedade representa o 60,09%. 

4.3.5. Sector terciario. Turismo 
O turismo é considerado coma un dos sectores de maior potencial, xunto co sector primario, 
mentres que o sector secundario apenas ten presenza. O atractivo natural da contorna e o 
paso polo Concello do Camiño Francés de Santiago, fai que se desenvolvesen numerosos 
negocios de pequeno tamaño, sobre todo das ramas do comercio e da hostalaría. En xeral, 
esta atomización das empresas de servizos é maior que en outras áreas de Galicia. A hostala-
ría xunto co transporte son as que maior importancia acadan dentro do concello. 
 
Os dous condicionantes principais do sector parecen ser a distribución territorial da poboa-
ción, e os enclaves de interese turístico, especialmente o percorrido do Camiño de Santiago. 
Así, o primeiro determina que os servizos á poboación se distribúan polo territorio, por motivos 
de proximidade, do mesmo xeito que ela. O segundo, determina que entorno aos concellos 
polos que discorre o Camiño de Santiago, se xeraran moitas iniciativas empresariais relacio-
nadas coa hostalería e a restauración, sobre todo nos últimos dez anos, e en gran medida 
favorecidas polas axudas dende as iniciativas LEADER. 
 
As festas son outro dos reclamos turísticos deste municipio, destacando sobre todo a festa da 
Augardente en Portomarín, que se celebra cada ano o Domingo de Pascua. 

4.4. Núcleos e infraestruturas 
Unha das características máis orixinais de Galicia é a intensiva humanización do territorio. O 
seu artellamento no espazo pasa por dous niveis básicos: A aldea é a base do poboamento 
rural. Trátase de agrupacións de casas de maneira máis ou menos compacta de pequeno 
tamaño en xeral. As aldeas atópanse perfectamente diferenciadas na toponimia e na concien-
cia dos seus habitantes. Estas agrúpanse, nun segundo nivel, en unidades organizativas sobre 
as que se articula o hábitat rural galego, a parroquia, circunscrición territorial que a pesares de 
estar baseada unicamente na tradición, con orixe nos primeiros tempos da cristianización en 
Galicia e non ter carácter de entidade administrativa con personalidade xurídica plena, forma 
unha unidade social, cultural e xeográfica perfectamente delimitada. 
 
Dúas son as causas determinantes do hábitat disperso en Galicia e, especialmente, neste 
concello. Por unha banda as de carácter físico, é dicir, as favorables características do solo 
(suave topografía, fertilidade, boa accesibilidade, etc) e a abundancia de microclimas 
favorecedores da localización de asentamentos humanos. (bo asollamento, protección fronte 
os ventos dominantes, etc). Por outra, as causas de carácter socioeconómico, entre as que 
destacan como decisivas as características do tipo de explotación agraria galega: un 
minifundio que, ao arrastrar todas as negativas consecuencias que o réxime de explotación da  
terra a través dos foros e subforos supuxo para Galicia, configurou unha economía labrega 
cunha pechada estrutura autárquica, baseada nunha gandaría e nun cultivo de autoconsumo 
(PEDRO DE LLANO 1996). 
 
A topografía do concello e as infraestruturas de comunicación son dous factores clave na or-
ganización do Territorio. Neste caso, existe unha concentración maioritaria no núcleo de Por-
tomarín, existindo un gran número de pequenas entidades, que se sitúan na maioría dos ca-
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sos na zona de val dispostos nas proximidades das estradas N-540, LU-633 e a LU-P-4902 que 
atravesan transversalmente ao concello de Noroeste-Surleste e de Noroeste-Suroeste. 
 
A proximidade da cidade de Lugo vai a influír na organización do Territorio, xa que exerce 
unha atracción sobre a poboación dos municipios próximos que se desprazan a traballar e a 
vivir a ela en moitos casos. 
 
O polígono que se amplía está situado na aba do monte que domina a vila de Portomarín, ao 
longo da estrada de Vilaxuste. As variables topográficas, dado a limitada escala da interven-
ción, non se consideran significativas.  

4.4.1. Sistema de asentamentos 
Como xa quedou dito o concello de Portomarín está dividido en 19 parroquias, que se distri-
búen no territorio en 101 unidades poboacionais. Son entidades de pouco tamaño, cun núme-
ro importante de menos de 10 habitantes. As aldeas esténdense por todo o termo municipal, 
agás nas zonas non aptas para ningún cultivo, como son as serras ou as zonas baixas mal 
drenadas. O modelo de agrupación mais estendido no concello é o correspondente ás 
parroquias en enxame, con ou sen aldea-núcleo, e dicir, aldeas disgregadas, agrupadas en 
barrios ou lugares e compostas por un reducido número de granxas familiares illadas. 
 
Da análise deste datos dedúcese unha porcentaxe de entidades cunha poboación maior ou 
igual a 50 habitantes de tan so 1,98%, fronte a entidades cunha poboación de menos de 25 
habitantes cunha porcentaxe do 84,16%. 
 
O número de vivendas queda documentado na seguinte táboa: 
 

Táboa III. Número de entidades por número de  vivendas 
Número de vivendas 

1-5 6-10 11-25 26-50 51-100 101-703 >=35 viv 
66 17 15 1 0 1 1 

Fonte: Instituto Nacional de Estadística 

 
Estes datos mostran a capacidade de acollida dos asentamentos. Neste concello hai 101 enti-
dades de poboación que dan un resultado de case 0,88 entidades/km2. 
 

Táboa IV. Resumo de vivendas da área de estudo 
Vivendas Princi-

pais 
Vivendas 

Secundarias 
Vivendas 

Deshabitadas 
Vivendas 

Totais 
Índice de  

Habitabilidade 
664 65 106 835 87,31 

Fonte: INE censo vivendas 2001 

4.4.2. Infraestruturas, equipamentos e servizos 
Na sociedade actual o transporte é esencial e indispensable para o funcionamento socioeco-
nómico, e a súa articulación e integración cos poboamentos e cos espazos territoriais a través 
dos necesarios fluxos de persoas e mercadorías. Portomarín non conta con ferrocarril, nin 
aeroporto, sendo a infraestrutura de comunicación máis importante a rede viaria. 

4.4.2.1. Rede viaria 
O Concello de Portomarín conta cunha rede viaria cunha lonxitude total aproximada de 163 
Km.  A rede de estradas distribúese por todo o concello.En relación coa rede estatal, queda 
descrita a continuación: 
– N-540 que une as cidades de Lugo e Ourense, e atravesa o concello polo extremo Oeste 

en dirección Norte-Sur. 
– N-640, de Vegadeo a Pontevedra. 
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Por outra banda, en canto á rede autonómica incluída no concello son as seguintes: 
– LU-633, atravesa o concello en dirección Leste -Oeste, dende Ventas de Narón ata Porto-

marín. É a estrada que vai dende Pedrafita (N-VI) á N-540. 
– LU-633R2, antiga LU-633. 
– LU-613, que vai de Portomarín (LU-633) a Cendoi. 
– LU-612 , que une Lugo (antiga N-540) con Portomarín. 
– LU-610, vai de Río Ferreira (LU-612) a Portomarín (LU-633). 
 
Existe un gran número de estradas provinciais no municipio. Esta rede é de especial impor-
tancia xa que serve de enlace entre as diferentes zonas do territorio establecendo a conexión 
co exterior e enlazando coas de competencia municipal nunha estrutura en forma de “espiña 
de peixe”. Entre estas a máis significativa para os efectos desta modificación puntual é a LU-P-
4902, que comunica a capital do concello coa estrada N-640 e que serviu no seu día de sopor-
te para a delimitación do parque empresarial que se pretende ampliar. 
 
A rede municipal representa arredor dun 56% das estradas incluídas no municipio. A súa titula-
ridade e xestión é do concello. Esta rede primaria é a que permite o transporte de persoas e 
mercadorías das entidades a outras redes de maior capacidade e para comunicar todas as 
entidades de poboación.  

4.4.2.2. Transporte colectivo 
En canto o transporte colectivo, cóntase con redes de autobuses que unen o territorio do con-
cello coa capitalidade municipal, sendo o único medio de transporte colectivo. 

4.4.2.3. Rede abastecemento 
Rede de abastecemento pública, é un servizo do que só dispoñen unha parte dos núcleos do 
Concello, entre eles o da vila de Portomarín que da servizo ao parque empresarial: 
 

Táboa V. Núcleos con infraestructura de abastecemento de auga 
Parroquia Núcleo 

Cortapezas 
Cortapezas, A Estrada, Reboredo, O Alto do Valiño, 

A Eirexe 
León León e Lamas 

Portomarín 
O Barco, San Pedro, Portomarín, Barreiro, San Ro-

que, San Miguel 

Recelle 
A Casanova, A Serviceria, Lousada, Mariz, Vigo, O 

Almacen, Poído, O Marmoiral, As Moreiras. 

S. Fiz de Rozas 
Casas Novas, Quintá, Outeiro, San Clodio, Lagorza 

e Cabanas 
Vedro Castrolázaro, Vedro, San Martiño 

Fonte: EIEL 2011 

 
A rede municipal pode dividirse en tres subsistemas distintos, o das parroquias de Portomarín, 
Vedro, León e Cortapezas, o da parroquia de Recelle e, por último, o da parroquia de Fiz de 
Rozas. Só analizaremos o primeiro por ser este o que da servizo ao parque empresarial que se 
pretende ampliar. 
 
Subsistema das parroquias de Portomarín, Vedro, León e Cortapezas 
Esta rede sérvese de dúas captacións, Cebres e Rego de Torres, ambas de titularidade muni-
cipal e coas características que se indican a continuación: 
 

Táboa VI. Características das captacións 
Nome da captación Tipo Titularidade Sistema Estado 

Rego de Cebres Río Municipal Instalación forzada Bo 
Río Ferreira Río Municipal Instalación forzada Bo 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da EIEL 2011 
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As características das concesións de captación son as que seguen: 
 

Táboa VII. Concesión captación Cebres e  Rego de Torres 
Expediente A/27/18129 
Organismo Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 

Titulo aproveitamen-
to 

Aproveitamento de 16,98 l/s de auga procedente do rego de Cebres e do río 
Ferreira, T.M. de Portomarín (Lugo) con destino ao abastecemento de varios 
núcleos. 

Resolución/data En trámite (pdt. Contestación bastanteo) 
Caudal máximo 16,98 
Coordenadas UTM - 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da CHMS 

 
Da captación do río Ferreira sae unha canalización de polietileno a que se une a captación do 
Rego de Cebres (tamén denominado Piúnca).Dende ese punto a condución dividise en dúas, 
unha cara o norte, de polietileno, ata un depósito con unha capacidade de 100 m3, que conta 
con sistema de potabilización e que dará servizo ao núcleo de León e ao de Lamas; e outra 
cara o sur, tamén de polietileno e que abastecerá a un depósito de 1000 m3que conta con 
instalación de potabilización e que ademais de dar servizo ao núcleo de Portomarín, Barreiro, 
Alto do Valiño, A Estrada, A Eirexe, Reboredo, O Barco e San Pedro e ao polígono industrial, 
distribuirá a auga entre outros dous depósitos, de 180 e 80 m3 respectivamente, o primeiro de 
eles abastecerá ao núcleo de Castrolázaro e San Martiño, e o segundo ao de San Roque e o 
de San Miguel. 
 
Os sistemas de potabilización anteriormente nomeados descríbense na seguinte táboa: 
 

Táboa VIII. Características do sistema de potabilización parroquia de León 
Tipo Automático 
Ubicación En depósito 
Floculación Non 
Decantación Si 
Filtración Si 
Esterilización Si 
Outros tratamentos Non 
Período control Días alternos 
Órgano control Servizos Municipais 
Estado Regular 

Fonte: Elaboración propia  

 
Táboa IX. Características do sistema de potabilización parroquias de Vedro, Cortapezas e Portomarín 

Tipo Automático 
Ubicación En depósito 
Floculación Non 
Decantación Si 
Filtración Si 
Esterilización Si 
Outros tratamentos Non 
Período control Días alternos 
Órgano control Servizos Municipais 
Estado Bo 

Fonte: Elaboración propia  
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As características dos depósitos resúmense a continuación: 
 

Táboa X. Características dos depósitos 
Ubicación (parroquia) Capacidade (m3) Estado Instalación potabilización 

Portomarín 1000 Bo Si 
León 100 Regular Si 

Portomarín 80 Bo Non 
Vedro 180 Regular Non 

Fonte: Elaboración propia  

 
En canto as características da rede de distribución deste sistema, ten unha lonxitude de 
31.316m, dos que arredor de 112m son de fundición, 887m son de fibrocemento, 3391m en 
PVC, e o resto de polietileno, o estado xeral das canalizacións é bo. 
 

Fig.  5:Esquema de abastecemento  

 
Fonte: Elaboración propia  

 
Xustificación da suficiencia da rede Subsistema das parroquias de Portomarín, Vedro, León e 
Cortapezas 
Tendo en conta que como se sinalou anteriormente existen catro depósitos que suman unha 
capacidade de 1.360 m3, realízanse os cálculos dos consumos a continuación: 
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Consumo actual: 
Poboación: 696  habitantes x 200 l/hab día = 139.200 l/día =139,2 m3/día 
Colexios: 105 prazas x 20 l/praza e día =  2100 l/día = 2,10 m3/día 
Cuartel Garda Civil: 6 prazas x 20 l/praza e día = 120 l/día = 0,12 m3/día 
Hoteis: 516 prazas x 240 l/praza e día = 123.840 l/día = 1.232,84 m3/día 
Polígono Industrial: 7,59 ha x 4.000 m3/ ano e ha = 83,18 m3/día 
 
Incremento sobre o consumo actual: 
Poboación: 210 habitantes x 200 l/hab. día = 42.000 l/día =42 m3/día 
Na seguinte táboa pódese ver un resumo das necesidades: 
 

Táboa XI. Características das captacións 

Necesidades actuais 
Poboación 

2010 
Nº prazas 

colexio 
Nº prazas cuartel 

Garda civil 
Nº Prazas 
hoteleiras 

Superficie 
polígono 
industrial 

Datos actuais 717 105 6 516 7,59 
Necesidade en m3/día 143,4 2,10 0,12 123,84 83,18 

Incremento previsto 
Poboación 

prevista 
Nº prazas 

colexio 
Nº prazas cuartel 

Garda civil 
Nº Prazas 
hoteleiras 

Superficie 
polígono 
industrial 

Incrementos 210 - - - - 
Necesidade en m3/día 42 - - - - 

Necesidade  futuras en 
m3/día 

185,4 2,10 0,12 123,84 83,18 

Fonte: Elaboración propia a partir do traballo de campo e datos municipais 

 
Como pode observarse as necesidades actuais suman un total de 352 m3/día, preveuse un 
incremento das necesidades de 42m3/día, o que suporía que as necesidades previstas acada-
rían un total de 394 m3/día, ou o que é o mesmo 4,56 l/seg., moi por debaixo da concesión da 
confederación, que acada un valor de 16,98 l/s, estarían pois cubertas as necesidades de cap-
tación tanto actuais como futuras. 
 
No referente os depósitos contase cunha capacidade de almacenaxe de 1.360m3, suficiente 
considerando como volume de regulación o consumo diario e un incremento do 25% deste 
para avarías, tanto na actualidade como para os incrementos previstos. 
 
En canto ós diámetros, os cálculos indican un diámetro necesario de 22mm para abastecer a 
zona industrial, e de 43mm para o núcleo urbano, tendo en conta que as seccións existentes 
son superiores as indicadas, as necesidades estarían cubertas tanto na actualidade como no 
caso de producirse os incrementos previstos. 
 
O aumento previsto do parque empresarial, circunscrito a unha única parcela, non supón unha 
aumento da demanda xa cuberta polas actuais instalacións, e ligadas á propia clasificación do 
solo das NNSSP que se modifican, polo que non se considera necesario aumentar a capaci-
dade de captación. 

4.4.2.4. Saneamento e depuración de augas 
En canto ao sistema de saneamento, dentro do concello de Portomarín só dispoñen de rede 
de saneamento pública as seguintes entidades: 

Táboa XII. Entidades con saneamento  
Parroquia Entidades Estado 

León León Regular 
Castromaior Castromaior Bo 

Gonzár Gonzar Bo 
Fiz de Rozas Outeiro Bo 

Vedro Castrolázaro Bo 
Portomarín Portomarín, San Roque, San Pedro Bo 
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PREVISTO 
Parroquia Entidades Estado 

Recelle 
Lousada, Mariz, Vigo, A Casanova, O 
Almacen, A Serviceria, O Marmoiral e 

Poido 
Previsto 

Vilaxuste 
O Vilar, Pedrouzo, Gai, A Eirexe, A Escrita, 

A Frocela 
Previsto 

Narón Narón Execución 
Fonte: elaboración propia a partir dos datos da EIEL 2011 

 
A poboación que actualmente se atopa conectada a estes sistemas de saneamento supón o 
39,64 % da poboación municipal. 
 
A rede de saneamento consta de tres tramos principais. A rede de saneamento primaria, os 
colectores de saneamento, polos que se canalizan todas as redes primarias e, finalmente, a 
rede de emisarios que se dirixe ao punto de vertido, que partirá do punto de depuración no 
caso de existir. 
 
En xeral, o tipo de saneamento existente na maioría dos casos é por medio de pozos negros 
artesanais e individuais sen ningún tipo de tratamento posterior, dos que se descoñecen o seu 
estado aínda que presumiblemente sexa deficiente. 
 
A que serve ao parque empresarial é a da propia vila, referida na táboa anterior, polo que imos 
analizar exclusivamente esta rede para os efectos da presente modificación puntual. 
 
Rede de Portomarín 
As características da autorización de vertido son as seguintes: 
 

Táboa XIII. Concesión Vertido Portomarín 
Expediente V/27/00073 
Organismo Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 
Titulo aproveitamento Núcleos: Portomarín 

Resolución/data 
Autorización de vertido por R.D.P.H. (A.R.). (Proposta Incumprimento, 
solicitude 02/12/2010) 

Caudal máximo 73.000 
Coordenadas UTM  

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da CHMS 

 
En canto a rede, esta é de tipo mixto na súa maioría, conta con unha lonxitude total de 
4.999m, a pesar dos esforzos que se levan feito por renovala, aínda existen 69m, aproxima-
damente, en formigón o resto é de PVC. En canto os colectores, teñen unha lonxitude total de 
3.032m, dos que moitos son de PVC, arredor de 1.196m, e o resto de formigón (1.836 m). 
 
A depuradora de Portomarín, conta con aliviadoiro, pretratamento (reixa fina), dous reactores 
biolóxicos e dous decantadores secundarios; os fangos recircúlanse; segundo a EIEL a súa 
capacidade sitúase por riba dos 200.000 m3 anuais co que resultaría suficiente incluso para 
cubrir as necesidades futuras, que ascenderían a 142.510,6 m3. Non se considera a súa am-
pliación toda vez que, coma no caso do abastecemento, a modificación prevista non altera as 
determinacións das NNSSP vixentes a estes efectos por supoñer unha ampliación pequena do 
solo urbano e circunscrita a unha parcela. 
 
Outras depuradoras coas que conta o termo municipal son as seguintes: 
– Depuradora de Castrolázaro, que da servizo a ese núcleo, trátase dun compacto enterrado 

fosa-filtro de poliéster. 
– Depuradoras de San Pedro, este núcleo conta con dúas fosas prefabricadas de formigón 

semienterradas (cada unha con dous pozos de formigón circulares), unha sitúase ao leste 
do núcleo e outra ao oeste. 
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– Depuradora de Castromaior, trátase de dous pozos prefabricados de formigón (un decan-
tador-dixestor e un filtro biolóxico), dimensionados para unha poboación equivalente de 50 
habitantes. 

– Depuradora de Outeiro, que da servizo a este mesmo núcleo 
– Depuradora de Gonzar, da servizo a ese mesmo núcleo, trátase de dous pozos prefabrica-

dos de formigón (un decantador-dixestor e un filtro biolóxico), dimensionados para unha 
poboación equivalente de 50 habitantes. 

– Depuradora de León, trátase dunha fosa rectangular de formigón enterrada e que da servi-
zo a este núcleo. 

 
PREVISTO 
Dende o concello estanse a levar a cabo distintas obras, no referido ao saneamento, que se-
rán incorporadas nas seguintes fases deste plan. 
 
Atópanse en execución as obras de saneamento no núcleo de Narón, onte a rede será unitaria 
e as tubarias de PVC. 
 
Tamén contan con proxecto as obras de saneamento das parroquias de Recelle e Vilaxuste, e 
as características da autorización de vertido son as seguintes: 
 

Táboa XIV. Concesión vertido parroquias Recelle e Vilaxuste 
Expediente V/27/00073A 
Organismo Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 
Titulo aproveitamento Parroquia Recelle e Vilaxuste 
Resolución/data En Trámite, Autorización de Vertido (AUT) 
Caudal máximo - 
Coordenadas UTM - 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da CHMS 

4.4.2.5. Enerxía, iluminación pública e telecomunicacións 
Identificáronse no concello todos os puntos de luz dos núcleos e parroquias, figurando nos 
planos de información de núcleos rurais tipo b. Non tódalas entidades contan con iluminación 
pública, serían deficitarias neste senso as entidades seguintes: Campo de Mamas, Lamas 
Maiores, A Eirexe, Os Montes, Zazar, San Miguel, O Marmoiral, A Servicería, Caldelas, Vedro, 
A Covela, Valcovo e Val de Porrás. 
 
Doutra banda e a fin de contribuír dun xeito eficaz a reducir o efecto invernadoiro e o cambio 
climático, dende o concello están en proceso de tramitación co INEGA a fin de poder realizar 
unha auditoría enerxética e renovar o alumeado público nunha porcentaxe do 20% aproxima-
damente, trocando as lámpadas actuais por unhas de menor consumo. 
 
A recepción de radio é de calidade media-alta. As deficiencias corresponden ás televisións 
privadas e á cobertura de internet. 
 
A telefonía móbil e os teléfonos en xeral teñen boa cobertura; case a totalidade das entidades 
teñen servizo de telefonía rural por medio do sistema TRAC (Rede Celular) instalado en anos 
recentes. A tecnoloxía TRAC non é válida para a conexión a Internet polo que se condiciona ao 
acceso a gran parte da poboación e se precisa da implantación de dispositivos baseados nou-
tras tecnoloxías. Segundo o ministerio de industria as estación de telefonía móbil no concello 
de Portomarín suman un total de 9 antenas. 
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4.4.2.6. Recollida de lixo e limpeza de rúas 

4.4.2.6.1 RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS (RSU) 

A lexislación actual obriga aos concellos a instaurar un servizo de recollida de residuos, e para 
aqueles de máis de 5.000 habitantes un servizo de tratamento dos mesmos. Os tipos de reco-
llida realizados no territorio son: 
– Non selectiva: É toda aquela recollida que non separa os diferentes tipos de lixo. Inclúense 

residuos orgánicos, papel, vidro e plástico. 
– Selectiva: Separa os diferentes tipos de lixo en orgánica, papel, vidro e plástico. 
 
Existe recollida selectiva nos núcleos de Portomarín, Gonzar, Castomaior, O Hospital e Vendas 
de Narón, todos eles situados ao paso do Camiño de Santiago polo termo municipal. No resto 
de núcleos do concello o sistema de recollida selectiva resulta deficitaria.Da recollida de resi-
duos orgánicos e do colector amarelo encárgase o persoal municipal, que conta con rutas 
programadas de recollida. O resto de colectores son xestionados por servizos externos. 
 
Portomarín conta con un punto limpo, que se localiza a carón do Polígono Industrial, foi cons-
truído en 2005, é xestionado polo concello e atópase operativo na actualidade. Os residuos 
que acepta son os seguintes: baterías de automóbiles, cristal, polistireno expandido, envases 
(latas, bricks, etc) fluorescentes, madeira, papel e cartón, pilas, plásticos, plásticos agrícolas, 
radiografías, restos de poda segas e vexetais, restos metálicos do fogar, téxtil, vidro, volumi-
nosos, electrodomésticos con CFCs, electrodomésticos sen CFCs, pantallas e televisores. 

4.4.2.6.2 LIMPEZA DE RÚAS 
Da limpeza das rúas encárgase o persoal municipal, e a frecuencia deste proceso vai en fun-
ción das necesidades. 

4.4.2.7. Dotacións urbanísticas 
Inclúense neste apartado os equipamentos comunitarios e centros públicos, así como os es-
pazos libres destinados a parques públicos e zonas verdes, diferenciando aqueles ao servizo 
de todo o municipio, e polo tanto incluídos dentro dos sistemas xerais, daqueles ao servizo 
dun ámbito concreto ou sector, e polo tanto pertencentes aos sistemas locais. 
 
Para analizar a realidade dotacional do concello establécense a seguinte clasificación tipolóxi-
ca en base a súa funcionalidade: 
 
Equipamento sanitario 
– No municipio de Portomarín contan con un Centro de Saúde: 
– A atención urxente préstase no PAC de Guntín, no municipio de Guntín: 
– O hospital máis próximo ao concello é o localizado en Lugo, no Complexo Hospitalario 

Xeral - Calde. 
 
Equipamento Educativo 
– No relativo aos centros de ensinanza, existe un centro en Portomarín: CEIP Virxe da Luz. 
 
Equipamento Deportivo 
– As instalacións deportivas son: Campo de fútbol de Chao, Pavillón de Deportes, Pavillón de 

Deportes Villanueva Cendón, Piscinas, Embarcadoiro e pistas polideportivas. 
 
Equipamento Socio-cultural 
 

Táboa XV. Equipamentos socioculturais 
Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 

Centro Social Bagude (San Bartolomeu) Bagude 90,97 Veciñal Sistema local 
Centro Social Caborrecelle (San Xulián) San Xulián 59,12 Veciñal Sistema local 
Centro Social O Castro de Soengas (San O Cruceiro 42,17 Veciñal Sistema local 
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Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 
Martiño) 

Local Social de 
Poído 

Recelle (San Pedro) Poído 52,10 Veciñal Sistema local 

Palco de música Sabadelle (San Salvador) Seixón 23,73 Veciñal Sistema local 
Centro Social Sabadelle (San Salvador) Seixón 98,52 Veciñal Sistema local 

Centro Social Soengas (Santiago) 
Soengas de 

Abaixo 
105,58 Veciñal Sistema local 

Antiga escola Soengas (Santiago) 
Soengas de 

Abaixo 
95,14 Veciñal Sistema local 

Centro Social Vedro (San Martiño) Vedro 103,96 Veciñal Sistema local 
Local Social de 

Vedro 
Vedro (San Marti±o) Vedro 204,79 Veciñal Sistema local 

Palco de música Vilarbasín (San Pedro) A Covela 23,01 Veciñal Sistema local 
Centro Social Vilaxuste (San Pedro) A Escrita 196,27 Veciñal Sistema local 

Escola Vedro (San Marti±o) San Martiño 106,13 Veciñal Sistema local 
Casa de Cultura Portomarín (San Nicolao) Portomarín 167,61 Municipal Sistema xeral 

Fonte: Elaboración propia 

 
Outros equipamentos: 
 

Táboa XVI. Equipamentos administrativos 
Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 

Casa do 
Concello  

Portomarín Portomarín 288 Municipal Sistema xeral 

Oficinas 
municipais 

Portomarín Portomarín 96 Municipal Sistema xeral 

Fonte: Elaboración propia 

 
Táboa XVII. Equipamentos de servizos funcionais 

Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 

Cemiterio 
Parroquial 
Bagude 

Bagude Bagude 943 Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

San Mamede 

San Mamede de 
Belaz 

San Mamede 423 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
San Xulián 

Caborrecelle A Eirexe 720 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
O Castro 

Castro de 
Soengas 

O Castro 544 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Castromaior 
Castromaior Castromaior 55 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
Cortapezas 

Cortapezas A Eirexe 265 
Confesión 
Relixiosa Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Casas Novas 
Fiz de Rozas Casas Novas 386 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Gonzar 
Gonzar Gonzar 197 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

León 1 
León León 148 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

León 2 
León León 576 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial 

Santa María  
Narón Narón 364 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Nespereira Nespereira 533 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 
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Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 

Nespereira 

Cemiterio 
Parroquial  

Portomarín 2 
Portomarín Portomarín 3787 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial 
San Roque  

San Roque Portomarín 82 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

San Pedro Portomarín 852 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
Lousada 

Recelle Lousada 541 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

San Mamede do 
Río 

San Mamede do 
Río 

San Mamede do 
Río 

252 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
Sabadelle 

Sabadelle Sabadelle 323 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Seixón 
Seixón Sabadelle 244 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial 
Santiago  

Soengas 
Soengas de 

Abaixo 
322 

Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  

Castrolázaro 
Vedro Vedro 473 

Confesión 
Relixiosa Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
Vilarbasín 

Vilarbasín Vilarbasín 515 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Cemiterio 
Parroquial  
Vilaxuste 

Vilaxuste A Eirexe 804 
Confesión 
Relixiosa 

Sistema local 

Fonte: Elaboración propia 

 
Táboa XVIII. Equipamentos relixiosos 

Nome Parroquia Lugar Titularidade Tipo 

Igrexa parroquial de San Barto-
lomeu 

Bagude Bagude 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela de San Marcos  Bagude Acevedo 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Mame-
de 

Belaz San Mamede 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Xulián Caborrecelle A Eirexe 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Martiño Castro de Soengas O Castro 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de Santa María Castromaior Castromaior 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de Santa María Cortapezas A Eirexe 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Louren-
zo 

Fiz de Rozas As Casas Novas 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de Santa María Gonzar Gonzar 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela do Pazo de Ferrería Gonzar A Ferrería 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Martiño León León 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de Santa María Narón Narón 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Cibrao Nespereira Nespereira 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa de San Xoán Portomarín Portomarín 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 
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Nome Parroquia Lugar Titularidade Tipo 

Igrexa de San Pedro de Porto-
marín 

Portomarín Portomarín 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela da Virxe das Neves en 
Portomarín 

Portomarín Portomarín 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela de San Roque Portomarín San Roque 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Pedro Recelle Eirexe 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Mame-
de 

O Río 
San Mamede do 

Rio 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela de Vendas de Narón O Río Vendas de Narón 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Salva-
dor 

Sabadelle Sabadelle 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela de Seixón Sabadelle Seixón 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de Santiago Soengas 
Soengas de 

Abaixo 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela de San Xosé na Cruz Soengas A Cruz 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Casa con capela na Cruz Soengas A Cruz 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Martiño Vedro San Martiño 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Capela da Casa dos Quiroga en 
Vilarbasín 

Vilarbasín Vilarbasín 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Igrexa parroquial de San Pedro Vilaxuste A Eirexe 
Confesión relixio-

sa 
Sistema local 

Fonte: Elaboración propia 

 
Táboa XIX. Espazos libres e zonas verdes 

Nome Parroquia Lugar Tipo Titularidade Sup. (m2) 

Campo da festa en Bagude Bagude (San Bartolomeu) Bagude Veciñal Sistema local 2411,97 

Carballeira en Recesendes Bagude (San Bartolomeu) Rececendes Municipal Sistema local 1693,45 
Carballeira de San Mamede de 
Belaz 

San Mamede de Belaz 
(San Mamede) 

San Mamede Municipal Sistema local 11516,16 

Carballeira en Toxibó Toxibón (Santa María) Toxibó Municipal Sistema local 2748,40 

Souto en Narón Narón (Santa María) Narón Municipal Sistema local 5546,41 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 59,37 

Praza da Aviación Española Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 528,31 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 17,94 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 274,03 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 130,12 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 237,38 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 356,38 

Parque Manuel Blas Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema local 1322,14 

Campo da festa de Poido Recelle (San Pedro) Poido Veciñal Sistema local 2284,57 
Carballeira en Soengas de 
Abaixo 

Soengas (Santiago) 
Soengas de 
Abaixo 

Municipal Sistema local 5228,03 

Campo da festa en A Covela Vilarbasín (San Pedro) A Covela Veciñal Sistema local 903,73 

Mirador Río Ferreira Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 9011,93 
Área recreativa en Vendas de 
Narón 

San Mamede do Río (San 
Mamede) 

Vendas de 
Narón Municipal Sistema xeral 248,07 

Área recreativa en Seixón Sabadelle (San Salvador) Seixón Municipal Sistema xeral 811,45 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 1739,59 

Parque Antonio Sanz Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 2233,28 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 1110,27 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 547,82 

Parque Biosaludable Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 624,30 
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Nome Parroquia Lugar Tipo Titularidade Sup. (m2) 

Parque Infantil Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 978,21 
Campo da Festa Agustin del 
Río 

Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 5858,60 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 666,93 

Parque Infantil II Portomarín (San Nicolao) Portomarín Municipal Sistema xeral 1953,69 

Espazos libres e zonas verdes  Portomarín (San Nicolao) Barreiro Municipal Sistema xeral 7669,11 
Fonte: Elaboración propia 

 
Táboa XX. Equipamentos asistenciais en execución 

Nome Parroquia Lugar Sup. (m2) Titularidade Tipo 

Centro de día Portomarín Portomarín 350 Municipal Sistema xeral 
Fonte: Elaboración propia 

 
Como pode observarse a maioría dos equipamentos existentes no concello atópanse centrali-
zados no núcleo urbano de Portomarín. Os únicos equipamentos que presentan unha distri-
bución espacial bastante homoxénea son os cemiterios e igrexas. 
 
A superficie ocupada pola totalidade dos equipamentos de carácter xeral e titularidade pública 
acada o valor de 71.512m2 para unha poboación de 1.763 habitantes. O censo de vivendas 
para o ano 2001 era de 835 vivendas familiares, estimando un aumento por ano de 20 viven-
das, teríamos para o ano 2011 aproximadamente 1.035 vivendas, se estimamos unha superfi-
cie de 120 m2/vivenda obteríamos unha superficie construída de 124.200 m2 edificados de uso 
residencial; en consecuencia, o estándar actual de equipamentos comunitarios xerais de titula-
ridade pública acada o valor superior aos 5m2 establecidos na Lei 2/2016, como se poderá 
comprobar no apartado correspondente á xustificación do artigo 41 e 42, polo que a limitada 
escala da ampliación prevista non supón ningún aumento destas necesidades, conforme ao 
estipulado na citada Lei nin, por tanto, a habilitación de novos equipamentos ou dotacións. 
 
En canto a equipamentos de carácter educativo e sanitario non se observan carencias cuanti-
tativas, si se toman como referencia os estándares que propoñen as Normas Complementa-
rias e Subsidiarias de Planeamento Provinciais (NCSP), segundo o tipo de equipamento e 
categoría do Concello.  
 
Se analizamos as ratios dos equipamentos deportivos en sistema xeral, acadase un valor de 
8,7 m2/habitante, superior os 2 m2/habitante indicados polas NCSP. 
 
No que atinxe aos outros equipamentos de carácter xeral, as eivas máis importantes obsér-
vanse nos equipamentos asistenciais ao servizo dos nenos e das persoas maiores. Dende o 
concello están a xestionar a posta en marcha dun centro de día no edificio coñecido como 
antiga casa do médico, mentres non se conta con un centro específico de atención a terceira 
idade, aténdense as súas demandas a través do persoal municipal cualificado. 

4.4.2.8. Patrimonio cultural 
Portomarín e un municipio con gran riqueza en recursos patrimoniais herdados dunha cultura 
e unha historia características, que deben ser conservados ao mesmo tempo que deben con-
tar coa infraestrutura necesaria, para que poidan ser visitados e coñecidos polas persoas inte-
resadas en gozalos. 
 
No catálogo de bens protexidos do Plan Xeral en tramitación, inclúese unha ficha individuali-
zada de cada un dos xacementos e o seu grao de protección; así como de cada un dos ele-
mentos da arquitectura civil e relixiosa.Pódense atopar tamén neste eido construcións e insta-
lacións, vinculadas moitas delas a actividades tradicionais, coma muíños, hórreos, fontes, 
pontes ou pombais. 
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Especial mención merece o Camiño Francés de Santiago, fonte de turistas que atravesan o 
concello, pasando polo centro do núcleo urbano de Portomarín. Cabe destacar que, para a 
elaboración do PXOM, se tomou como referencia na delimitación de este BIC o trazado e o 
ámbito vinculado ao Camiño Francés que aparece publicado no DOGA nº 162 do martes 24 
de agosto de 2010, e que no momento en que se redacta este documento non está aprobado 
definitivamente. 
 
Tendo en conta que o limitado alcance da ampliación e a súa situación nun monte arrimado 
ao actual parque empresarial, onde non se sitúa ningún elemento patrimonial coñecido, con-
sidérase excusada a necesidade de incluír un catálogo como tal na documentación. 

4.5. Marco legal 
Dentro da dispersa normativa con influencia sobre o territorio e que forman o subsistema do 
marco legal recóllense a continuación unha referencia a aquelas de maior incidencia sobre a 
ordenación urbanística e territorial. Así mesmo debe de ser tida en consideración toda a nor-
mativa sectorial con influencia en todas as actividades que se van desenvolver na zona. Faise 
tamén unha análise do planeamento vixente que, actualmente e coas limitacións que sinala a 
Lei 9/2002 de 30 de decembro, constitúe a norma de carácter urbanístico de maior incidencia 
no concello.  

4.5.1. Disposicións básicas 

4.5.1.1. Europea 
– Directiva 85/337/CEE, do 27 xuño de 1985, relativa á avaliación das repercusións de 

determinados proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente. 
– Directiva 96/61/CE, do 24 de setembro de 1996, relativa á prevención e control integrado 

da contaminación. 
– Directiva 97/11/CE, do 3 de marzo de 1997, que modifica a 85/337/CEE 
– Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xuño de 2001, 

relativa á avaliación dos efectos de determinados Plans e Programas no medio ambiente 
(DOCE núm, L 197, do 21 de xullo de 2001). 

– Directiva 2003/35/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de maio de 2003, que 
establece a participación cidadá e acceso á xustiza as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE 
do Consello. 

4.5.1.2. Estatal 
– Real Decreto Lexislativo 2/2008 do 20 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da 

Lei do Solo (BOE 26/6/2008). 

– Real Decreto 304/1993 do 26 de febreiro, que aprueba la tabla de vixencias dos 
Regulamentos de Planeamento, Xestión e Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa e 
Rexistro Municipal de soares e reparcelamentos, en execución da disposición final única do 
Texto Refundido da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana (BOE 18/3/1993). 

– Real Decreto 2159/1978 do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de 
Planeamento para o Desenvolvemento e Aplicación da Lei sobre Réximen de Solo e 
Ordenación Urbana (BOE 15/9/78). 

4.5.1.3. Autonómica 
– Decreto 143/2016 de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 de 

10 de febreiro do solo de Galicia,  
– Lei 2/2016de 10 de febreiro, do solo de Galicia (DOG 19/2/2016) 
– Lei 6/2007 do 11 de maio, Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia (DOG 16/5/2007). 
– Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 30/12/2010). 
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– Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia (DOG 5/12/1995). 
– Lei 7/1996 do 10 de xullo, de desenvolvemento comarcal (DOG 19/7/1996 e BOE 

22/8/1996). 
– Lei 4/2003, de 29 de xullo, Lei de vivenda de Galicia (DOG 6/8/2003) 
– Orden 14/5/1991 de 14 de maio, normas complementarias e subsidiarias de planeamento 

de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. (DOG 19/6/1991). 
– Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as directrices de 

de ordenación do territorio. 

4.5.2. Disposicións sectoriais 

4.5.2.1. Estradas 

4.5.2.1.1 ESTATAL 

– Lei 25/1988 de estradas (BOE 30/7/1988), actualizada polo RDL 11/2001 de 22 de xuño 
2001. 

– Real Decreto 1231/2003 do 26 de setembro, de autopistas e autovías da rede de estradas 
do estado (BOE 30/9/2003). 

– Real Decreto 579/1999 do 16 de abril, modificación do regulamento xeral de estradas (BOE 
29/4/1999). 

– Real Decreto 1191/1997 do 19 de decembro, modificación do regulamento xeral de 
estradas (BOE 10/1/1998). 

– Real Decreto 1052/1995 de 23 de xuño, polo que se modifica a rede de estradas do estado 
(BOE 18/7/1995). 

– Real Decreto 1812/1994 do 2 de setembro, regulamento xeral de estradas (BOE 23/9/1994). 
– Lei 16/1987, de 30 de xullo, de Ordenación de Transportes Terrestres. (BOE 31/7/1987) 
– Real Decreto 1211/1990, de 28 de setembro, no que se aproba o Regulamento de 

Ordenación dos Transportes Terrestres. (BOE 8/10/1990). 
– Lei 3/1995 de vías pecuarias (BOE 24/03/95) 

4.5.2.1.2 AUTONÓMICA 
– Lei 4/1994 de estradas de Galicia (DOG 31/10/94), e Decreto 308/03 de 26 de xuño polo 

que se aproba a relación de estradas de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia 
(DOG 21/7/2003). 

4.5.2.2. Instalacións industriais 
– Real Decreto 2857/1978, de 28 de agosto, Regulamento xeral para o réxime da minería 

(BOE 28/8/1978). 
– Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, modifica o regulamento de explosivos, aprobado 

polo RD 230/1998, de 16 de febreiro. (BOE 12/3/2005). 

4.5.2.3. Medio físico 
– Real Decreto Lei 4/2007 modifica o texto refundido da Lei de Augas, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2001 do 20 de xullo. 
– Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o regulamento de dominio 

público hidráulico. 
– Lei 13/1989, do 10 de Outubro, de Montes Veciñais en Man Común, co seu Regulamento 

260/1992 dó 4 de Setembro de 1992.  
– Lei 42/2007 de 13de diciembre do Patrimonio Natural e da Biodiversidade (BOE 

14/12/2007) 
– Lei 41/1997 modifica a Lei 4/1989 do 27 de marzo, de conservación dos espacios naturais e 

da flora e fauna silvestres (BOE 6/11/1997). Derogada parcialmente por lei 5/2007 de 3 de 
abril rede de parques nacionais (BOE 4/4/2007) 

– Lei 22/1973 do 21 de xullo, de Minas (BOE de 24 de Xullo de 1973). Modificada por lei 
54/1980 de 5 de novembro modificación da lei de minas, con especial atención os recursos 
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minerais enerxéticos (BOE 21/11/1980); Real Decreto 2857/78, que aproba o Regulamento 
Xeral de Minería, recollido no BOE de 11 de Decembro de 1978. Real Decreto 2994/82 de 
15 de Outubro sobre restauración do espazo natural afectado por actividades mineiras, 
BOE de 15 Novembro de 1982. Lei 3/2008 de 23 de maio, ordenación da minería en Galicia 
(DOG 6/6/2008). 

– Decreto 16/1987, de 14 de xaneiro de deseño técnico do Plan Hidrolóxico das Concas 
intracomunitarias de Galicia (DOG 2/2/1987). 

– Decreto 124/2005 do 6 de maio polo que se regula a figura de espazo natural de interese 
local e a figura de espazo privado de interese natural. (DOG 23/5/2005). 

– Lei 6/2006 de 23 de outubro que modifica a Lei 4/1997 do 25 de xuño, de Caza de Galicia. 
– Lei 7/1992, de 24 de xullo de Pesca fluvial. 
– Lei 10/2006 do 28 de abril, modifica á Lei 43/2003 de 21 de novembro, de Montes (BOE 

29/4/2006), e está derogada parcialmente pola lei 42/2007 de 13 de decembro do 
Patrimonio Natural e da Biodiversidade (BOE 14/12/2007). 

– Lei 8/1993, de 23 de xuño reguladora da Administración Hidráulica de Galicia. 
– Decreto de 144/1994, de 19 de maio, polo que se adopta medidas urxentes e provisionais 

en relación coa utilización do dominio público hidráulico competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia (DOG nº 104 do 1/6/1994). 

– Lei 9/2001, de 21 de agosto, de Conservación da Natureza (DOG 4/9/2001). 
– Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, Inventario Nacional de Zonas Húmedas. (BOE 

25/3/2004). 
– Decreto 127/2008 de 5 de xuño, desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se 

crea o inventario de humidais de Galicia. (DOG 25/6/2008). 
– Decreto 132/2005 de 28 de abril, modifica o decreto 110/2004, do 27 de maio, polo que se 

regulan os humidais protexidos. (DOG 30/5/2005). 
– Decreto 67/2007 do 22 de marzo, regula o Catálogo galego de arbores senlleiras (DOG 

17/4/2007). 
– Decreto 105/2006 de 22 de xuño, regula as medidas relativas á prevención de incendios 

forestais, á protección dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos 
e poboacións forestais. (DOG 30/6/2006). 

4.5.2.4. Medio ambiente e contaminación 
– Lei 16/2002 de 1 de julio, Prevención e control integrados da contaminación (BOE 

2/7/2002). (Modificada pola lei 34/2007 de 15 de novembro, e pola Lei 42/2007 de 13 de 
decembro, de patrimonio natural e da biodiversidade (BOE 14/12/2007). 

– Lei 10/1998 de 21 de abril, Normas Reguladoras de Residuos. (BOE 22/4/1998), derogada 
parcialmente por Lei 16/2002 de 1 de xullo. 

– Real Decreto 1/2008 de 11 de xaneiro, aproba o texto refundido da Lei de avaluación de 
impacto ambiental de proxectos (BOE 26/1/2008). Modificado pola Lei 6/2010 de 24 de 
marzo Modifica o texto refundido da lei de avaliación de impacto ambiental de proxectos, 
aprobado polo real decreto lexislativo 1/2008 de 11 de  xaneiro(BOE 25/3/2010). 

– Decreto 295/2000 de 21/12/00, Protección do medio ambiente. Desenvolve a Lei 1/95 de 
02/01/1995 de Protección Ambiental na Comunidade Autónoma (DOG 2 de 03/01/2001). 

– Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. (DOG 2/2/1995). 
– Decreto 156/1995, de 3 de xuño, por la que se regula la inspección ambiental. (regula a lei 

1/1995 de protección ambiental) (DOG 17/2/1997). 
– R.D. 1131/1988 de 30 de setembro, polo que se aproba o regulamento de execución do 

R.D.L. 1302/1986 de 22 de xuño de evaluación de impacto ambiental. 
– Decreto 442/1990 do 13 de setembro de Avaliación de Impacto Ambiental para Galicia 

(DOG 25/9/1990). 
– Decreto 327/1991, de 4 de outubro, de avaliación dos efectos ambientais para Galicia. 

(DOG 15/10/1991). 
– Orde do 20 de novembro de 1984, que desenrola o R.D. 2994/1982, sobre restauración de 

Espazos Naturais afectados por actividades extractivas (BOE 15/11/1982). 
– Decreto 81/1989, de 11 de maio, polo que se establecen as medidas de ordenación de 

novas plantacións de eucalipto (DOG 1/6/1989). 
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– R.D. 734/1988, de 1 de xullo, polo que se establecen normas de calidade das augas de 
baño. 

– Directiva 2006/44/CEE, de 6 de setembro de 2006, relativa a calidade das augas 
continentais que requiren protección ou mellora para ser apta para a vida dos peixes. 

– Directiva 91/676/CEE do consello, de 12 de decembro de 1991, relativa a protección das 
augas contra a contaminación producida polos nitratos utilizados na agricultura. Adaptada 
e trasposta segundo o R.D. 261/96. 

– Directiva 91/271 do consello, de 21 de maio de 1991, sobre o tratamento das augas 
residuais urbanas. Adaptada e trasposta, segundo R.D.L. 11/1995 e R.D. 509/1996 
(modificado polo R.D. 2116/1998) 

– Lei 34/2007 de 15 de novembro, calidade do aire e protección da atmósfera (BOE 
16/11/2007) 

– Decreto 833/1975, de 6 de febreiro, polo que se desenrola a Lei 38/1972, de 22 de 
decembro, de Protección do Ambiente Atmosférico.(derogado parcialmente por el R.D 
102/2011 de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire y los Títulos V y VII por 
el R.D. 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas 
para su aplicación («B.O.E.» 29 enero).). 

– Lei 10/1998, de 21de abril, de Residuos. 

4.5.2.5. Instalacións e infraestruturas territoriais 
– Lei 54/1997,de 27 de novembro do Sector Eléctrico. (BOE 28/11/1997). 
– Lei 40/94, de 30 de decembro, do Sistema Eléctrico Nacional. 
– Decreto 2263/74, de 20 de xuño, Regulamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
– Decreto 134/1998 de 23 de abril Policia Sanitaria Mortuoria. (DOG 11/5/1998), modificado 

por Decreto 3/1999 de 7 de xaneiro Modificación Parcial do Decreto de Policia Sanitaria 
Mortuoria (DOG 15/1/1999). 

– Plan Eólico de Galicia. Resolución do 14 de outubro de 1997 da Dirección Xeral de 
Industria. 

4.5.2.6. Patrimonio cultural 
– Lei 13/1985, de 25 de xuño, de Patrimonio Histórico-Artístico, recollido no BOE do 29 de 

xuño de 1985. 
– R.D. 111/86 (Presidencia), de 28 de xaneiro de 1986, do Patrimonio Histórico Español. 

Desenrolada Parcialmente pola Lei 16/85, de 25 de xuño. (BOE 27/1/1986). 
– R.D. 162/2002 de 8 de febrero, modificación del artículo 58 del R.D. 111/1986 e al lei 

16/1985 de Patromonio Histórico Español. (BOE 9/2/2002). 
– Lei 8/1995, de 30 de outubro, Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. (DOG 8/11/1995). 
– Lei 3/1996 de 10 de maio, Lei de Protección dos Camiños de Santiago de Galicia (DOG 

23/5/1996). 
– Decreto 199/1997, de 10 de Xullo, regulación da actividade arqueolóxica na Comunidade 

Autónoma de Galicia. (DOG 6/8/1997). 
– Decreto 45/2001 de 1 de febreiro, Refundición da normativa en materia do Camiño de 

Santiago. (DOG 20/2/2001). 

4.5.2.7. Convenios, convencións e declaracións internacionais 
– Convenio de Ramsar (Ramsar 2.2.71, modificado segundo Protocolo de París 3.12.82). 
– Convención para a protección do patrimonio mundial, cultural e natural, de 16 de 

novembro de 1972. UNESCO. 
– Convenio sobre a conservación das especies migratorias da fauna silvestre (Bonn, 23 de 

xuño de 1979). 
– Cumio do Río de 1992. Declaración de Río sobre o medio ambiente e desenrolo. 
– Cumio do Río de 1992. Convenio Marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático. 

Anexos I e II. 
– Cumio do Río de 1992. Convenio sobre a diversidade biolóxica. Anexos I e II. 
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4.5.3. Planeamento urbanístico 

4.5.3.1. Antecedentes 
A característica máis singular de Portomarín3 é o feito de que fose unha vila planeada total-
mente, construída ex novo, por mor do traslado da poboación situada na vila histórica (a tradi-
cionalmente vinculada ao Camiño de Santiago). Esta orixe, constatable a simple vista na con-
formación do caserío e do propio espazo público, constitúe hoxe unhas das súas máis apre-
zadas sinais de identidade, aínda non debidamente explotada, nun longo proceso de cauteri-
zación da brutal agresión que supuxo o traslado. Como o propio Pons Sorolla4 se encarga de 
explicar –e recoñecer- na memoria do proxecto: “los que nos ocupamos en estas cosas sabe-
mos que nuestra tarea es una profanación. Así: una profanación. Los monumentos están crea-
dos en un sitio y para un sitio. Fuera de él no son ellos mismos. La luz, las sombras, el contor-
no, la vegetación, el color que los rodea ahora cambian fudamentalmente su sentido”.  
 

Fig.  6: Plano de relación entre o núcleo medieval e a nova implantación 

 
Fonte: Plano orixinal de Pons Sorolla e Moreno Lacasa procedente do artigo”Traslado y restauración de la iglesia románica de san Juan 

de Portomarín”de Francisco Javier Ocaña Eiroa. 

 
A necesidade de reproducir na medida do posible as condicións que fixeron posible o nace-
mento da vila histórica, non xustificaba para el a reprodución mimética do núcleo medieval no 
novo emprazamento: “esto hubiera constituído una reprobable maqueta-pastiche a tamaño 
natural, condenada a muerte desde su nacimiento”. 
 

Fig.  7: Vistas do vello Portomarín e do Novo Portomarín xa trasladado 

 
Fonte: Arquivo de Francisco JavierSánchezOcaña. 

                                                      
3 Habería que agregar ‘singularísima’ dado o seu carácter excepcional a escala internacional. 
4 Arquitecto autor do proxecto, director das obras e, durante moitos anos, responsable máximo na área noroeste da 
península da administración encargada da salvagarda do patrimonio nese tempo. O proxecto foi compartido con 
Manuel Moreno Lacasa. 
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Desde este punto de partida ideolóxico, o proxecto de Pons-Sorolla para o Novo Portomarín 
traza un núcleo centrípeto organizado ao redor do principal foco de interese no casco medie-
val, a igrexa de san Xoán, sobre o que pivotan as perspectivas deseñadas polo arquitecto que 
permiten enlazar cos outros elementos de interese patrimonial trasladados: a capela de san 
Pedro, o pazo de Berbetouros, a ponte medieval coa súa capela. A súa implantación, seguin-
do a topografía do monte do Castro (tamén chamado monte de san Roque ou do Cristo) per-
mite gozar dunhas boas vista sobre o encoro e un bo asollamento.  
 
O tecido residencial está formado por varios tipos de vivenda, na idea (finalmente non conse-
guida) de manter a actividade agraria orixinaria dos habitantes do poboado medieval. Estes 
tipos agrúpanse en quinteiros formando vivendas en rea ou pareadas, favorecendo sempre un 
dos lados por onde se sitúa a fachada principal reservando a oposta para o acceso a un patio, 
parcialmente edificado. Esta composición sufriu notables modificacións ao longo da súa corta 
historia ata o punto de alterar irreversiblemente a imaxe inicial froito do proxecto de traslado. 

4.5.3.2.  Planeamento vixente 
O planeamento actual de Portomarín, “Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de 
Portomarín”, foron redactadas pola empresa consultora Planeamiento y Ordenación del 
Territorio de Galicia SA (PYOTGSA) e aprobadas o 24 de outubro de 1983. Contan por tanto 
con 28 anos) o que explica e contextualiza os conceptos e a terminoloxía empregadas. Tendo 
en conta a lexislación aplicable naquel momento, a clasificación do solo correspondía á Ley 
do Solo de 1975 e aos regulamentos que a desenvolvían; Planeamento, Xestión e Disciplina. O 
territorio municipal quedaba dividido nas tres clases de solo prescritas daquela: Solo Urbano, 
Solo Urbanizable e Solo Non Urbanizable. No ano 1992 aprobouse unha modificación puntual 
para delimitar o actual Parque Empresarial destinado a uso industrial e comercial. 
 
O máis característico das NNSSP é a expansión prevista cara o río Miño do núcleo orixinal 
trazado e construído tras a construción do encoro de Belesar, situado no monte do Castro. 
Esa ampliación faise en faixas paralelas, onde tamén se prevé a delimitación do solo 
urbanizable, tal como se pode comprobar pola ilustración adxunta, onde tamén se pode 
percibir a escala da ampliación prevista. A ordenación mantén as tipoloxías edificatorias xa 
trazadas para o núcleo orixinal, baseada en vivendas unifamiliares situadas entre medianeiras 
como vivendas pareadas ou corridas ou en vivendas illadas na parcela.  
 

Fig.  8: Plano de ordenación das Normas Subsidiarias vixentes 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 
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A delimitación do solo non urbanizable carece de interese dada a pouca regulación que 
presenta, fóra das numerosas limitacións para ser edificado, polo que non se dispón dunha 
avaliación tanto das súas aptitudes agronómicas ou forestais nin dunha categorización tan 
precisa como a que agora esixe a lexislación urbanística. 
 
O máis significativo para os efectos desta modificación puntual -que sería a segunda na súa 
historia- é a elaboración dunha modificación puntual,promovida polo propio concello, para 
delimitar un ámbito territorial que permitise a implantación dun parque empresarial. A súa 
aprobación definitiva de 22 de febreiro de 1992 comportou a transformación dun anaco do 
monte mancomunado do Alto do Cristo de solo rústico en solo urbanizable.  
 

Ilustración 11: plano da modificación puntual da NNSS 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

 
Como se poderá comprobar pola imaxe adxunta, a delimitación aprobada dividíu o ámbito de 
solo urbanizable a desenvolver en dous sectores: o 1 (o máis achegado a Portomarín) e o 2. 
 
O seguinte paso foi a redacción dun plan parcial que transformase este solo urbanizable en 
solo urbano. A súa aprobación definitiva tivo lugar o 25 de xuño de 1992. Cómpre sinalar que 
este plan parcial foi promovido conxuntamente polo concello e por Xestur Lugo, dentro do 
plan de áreas e parques empresariais de Galicia.  
 
Este plan parcial só desenvolveu o sector 1 antes identificado, mantendo o outro a súa 
clasificación de solo urbanizable. No plan xeral en tramitación, á vista da cativa evolución que 
tivo a ocupación do parque empresarial decidíuse retormar á clasificación de solo rústico, 
decisión que posiblemente se poida reconsiderar a expensas do impacto económico 
previsible da implantación industrial proxectada. 
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Ilustración 12: plano de zonificación do plan parcial 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

4.5.3.3. Planeamento vixente e en redacción dos concellos limítrofes 
Os concellos limítrofes son polo norte Guntín, polo sur Taboada, polo leste O Páramo e 
Paradela e polo oeste Monterroso. 
 

Táboa XXI. Planeamento vixente nos concellos limítrofes 

Concello Planeamento Vixente Planeamento en redacción 

Guntín D.S.U.  06/04/1979 P.X.O.M 
Taboada N.S.P.  26/07/1994 P.X.O.M 
O Páramo N.S.P.P.  03/04/1991 P.X.O.M 
Paradela P.X.O.M.  10/04/2007 - 
Monterroso N.S.P.  27/11/1996 P.X.O.M 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos obtidos da Xunta de Galicia. 
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5. DIAGNOSE 

5.1. Introdución 
Unha vez realizada a descrición e a recollida de información dos subsistemas en que conside-
ramos dividido o sistema territorial(o medio físico; a poboación, a estrutura de asentamentos e 
as súas actividades; as infraestruturas e os equipamentos e o marco legal de referencia) debé-
ranse de identificar e definir os problemas e as disfuncións detectados no municipio mediante 
a súa análise, que servirán de referencia á proposta de ordenación a definir finalmente.  
 
Os problemas detectados, segregados polos mesmos subsistemas empregados na análise, 
son os descritos nos apartados seguintes. Fanse para o conxunto do concello tendo en conta 
que a escala e influencia da actividade industrial prevista sobrepasa o ámbito municipal. 

5.2. O medio físico natural, os recursos naturais e o patrimonio natural 
– Existencia de solos con baixa capacidade produtiva. 
– Prácticas antisilvícolas nas masas autóctonas de frondosas. 
– Potencialidade dos montes veciñais con capacidade produtiva agro-forestal. 
– Falta de coidados silvícolas nas masas produtoras adultas. 
– Presenza de repoboacións forestais no interior de zonas de uso agrícola. 
– Existencia de solos infrautilizados ou en proceso de abandono. 

5.3. Poboación e actividades 

5.3.1. Estruturas e dinámicas sociais 
– Grande descenso poboacional a partir da década dos 60 por mor da construción do enco-

ro e traslado da vila orixinal pero proseguido de forma ininterrompida e acrecentada nos úl-
timos anos.  

– Baixa densidade poboacional. 
– Escasa formación técnico-profesional da poboación. 
– Gran dispersión da poboación en moitos núcleos poboacionais. 
– Desequilibrios na pirámide poboacional, cunha poboación fortemente avellentada e con 

ausencia de nenos. 
– Inadecuada estrutura da propiedade. A singular organización da propiedade freou iniciati-

vas tanto económico-profesionais como de residencia. 

5.3.2. Estrutura produtiva do territorio 
– Poboación moi avellentada e sen iniciativa para afrontar os requirimentos dun sistema pro-

dutivo competitivo e con proxección estratéxica.  
– Primacía do sector servizos seguido de preto do sector primario dentro da estrutura eco-

nómica.  
– Subsector agrario asentado maioritariamente sobre unha base de agricultura tradicional 

non suficientemente evolucionada que frea o proceso de modernización, aínda que se de-
tectan iniciativas emprendedoras que permiten matizar esta percepción. 

– Avellentamento dos titulares das explotacións.  
– Explotacións con escasa base territorial e que se reparte nun grande número de parcelas 

dando lugar a unha situación de minifundismo.  
– Deficiencias estruturais no sector gandeiro, similares ao resto do sector en Galicia. 
– Aumento da mestura e superposición desordenada de usos. 
– Deficiencias nos procesos de comercialización de produtos.  
– Falta dunha articulación e desenvolvemento estrutural do sector forestal.  
– Abandono das potencialidades dos MVMC.  
– Carencia da diversificación das orientacións produtivas de madeira.  
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– Falta de desenvolvemento do sector secundario. 
– Existencia de intensa actividade terciaria. 
– Ausencia dunha rede definida de servizos,de infraestruturas e dalgúns equipamentos signi-

ficativos  

5.4. Organización territorial 

5.4.1. Sistema de asentamentos 
– Abandono progresivo dos núcleos pola redución da poboación no medio rural, favorecen-

do a emigración cara outros concellos e a capital provincial. 
– Estado xeral de abandono da arquitectura popular que caracteriza tanto as edificacións dos 

núcleos como de Portomarín. 
– Existencia de edificacións irregulares nos núcleos e fóra deles, na maioría relacionadas 

coas explotacións agrícolas que contrastan en materiais e formas coas edificacións tradi-
cionais. 

– Existencia de edificacións de uso residencial de formas e materiais inharmónicos co entor-
no. 

5.4.2. Infraestruturas de comunicación, servizos e patrimonio construído 
Á vista do xa expresado no apartado descritivo desta memoria o resumo do estado das infra-
estruturas existentes no concello da lugar á seguinte relación: 
– Deficiencias construtivas na rede de camiños do concello, especialmente en determinadas 

zonas máis arreadadas da capital municipal ou de vías de comunicación primarias. 
– Infrautilización e abandono de equipamentos de tipo cultural.  
– Abandono dos edificios das escolas unitarias.  
– Ausencia de equipamentos de asistencia á terceira idade.  
– Ausencia dun sistema de saneamento na maioría dos núcleos.  
– Diferenzas na recollida selectiva de lixo, en función dos núcleos 
– Elevado número de vivendas abandonadas. 
– Aparición de tipoloxías edificatorias alleas e agresivas co entorno  
– Estado de abandono dunha parte do patrimonio Histórico-Artístico.  
– Estado xeral de abandono da arquitectura popular que caracteriza tanto os núcleos rurais 

co conseguinte deterioro das vivendas tradicionais. Circunstancia especialmente relevante 
nun concello fundamental na Ruta Xacobea 

5.5. Marco legal 
Desafortunadamente a condición singular5 do núcleo de Portomarín, a de ser totalmente 
planeado, froito da construción do encoro de Belesar, non pesou moito na idea que se deduce 
do instrumento de planeamento aprobado no ano 83. A definición expansiva que fai do núcleo 
urbano e a ignorancia dos parámetros tipolóxicos procedentes do proxecto orixinal de Pons 
Sorolla permitiron, xunto coa laxa aplicación da súa normativa ao longo da súa vixencia, o 
crecemento desestruturado e agresivo que se pode constatar hoxe, contraditorio coa vontade 
política, asumida socialmente, de ofrecerse ao visitante (e peregrino) coma un punto fulcral do 
Camiño Francés polos valores patrimoniais que atesoura. Se a isto engadimos a condición da 
Ruta Xacobea como o Primeiro Itinerario Cultural Europeo, a disonancia é aínda maior, 
estendida neste caso aos núcleos limítrofes ao Camiño, onde a presenza de impactos visuais 
é habitual. 
 
A previsión de crecemento aventurada nas Normas Subsidiarias, xa moi axustada á realidade 
demográfica regresiva presente naquel momento, non se correspondeu coa clasificación do 
solo urbano, claramente expansivo como se indicou, o que provocou a desnaturalización da 

                                                      
5 Habería que engadir ‘extraordinariamente’ singular, dada a escala e dimensión do traslado da vila orixinal, que é 
practicamente único en Europa e dos poucos no mundo. 
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ordenación primixenia e a colonización de ámbitos ligados ás vías de penetración, o que da 
lugar a espazos vacantes que demandan intervencións específicas. 
 
Para os efectos desta modificación, a única consideración que cómpre facer é que a división 
parcelaria e delimitación do parque empresarial e as necesidades da actividade industrial non 
se axustan completamente, polo que é obrigada unha modificación puntual como a que se 
presenta, para permitir o seu desenvolvemento e implantación. 

5.6. Análise DAFO. Resume da información e conclusións do diagnóstico 
Preséntanse a continuación as conclusións sintetizadas da diagnose do territorio, a modo de 
esquema DAFO (Debilidades, Ameazas, Fortalezas, Oportunidades). Expóñense deste xeito 
para dar unha idea global da situación interna de partida do territorio (Debilidades, Fortalezas), 
e a súa relación co entorno (Ameazas, Oportunidades). 

5.6.1. Debilidades 
A proximidade a capitalidade provincial, que a priori podería considerarse unha fortaleza, con-
verteuse nunha fonte de perda de poboación e de investimentos no termo municipal de Por-
tomarín, o que se traduce negativamente na calidade de vida dos habitantes os déficits en 
infraestruturas e infoestruturas e en servizos. Esta circunstancia tamén podería matizar nota-
blemente a influencia positiva no eido demográfico que tería a implantación industrial proxec-
tada, porque parte da poboación vinculada laboralmente á actividade podería optar por vivir 
en Lugo. Nisto a aprobación do novo plan xeral terá unha influencia determinante se se tramita 
con axilidade.  
 
Como xa quedou indicado, a estrutura da propiedade dificultou a necesaria flexibilidade que 
unha demanda de vivenda ou locais tan pequena precisaba, o que deu lugar a unha ‘emigra-
ción’ inducida á capital provincial , favorecida pola súa proximidade, reforzando o comentado 
no apartado anterior. 

5.6.2. Ameazas 
O abandono xa histórico das áreas rurais polas administracións, cando non a implementación 
de políticas contrarias ao intereses que representan manteñen constante unha emigración 
cara á vila ou á cidade que desangra o sector agrogandeiro e deixa sen posibilidades de re-
cuperación o que debera ser un protagonista vital da recuperación económica do concello 
que consideraron ata fai poucos anos as áreas rurais como unha zona en deterioro e que non 
compensa recuperar, ou que asocia “vivir” alí cun modo de vida obsoleto e non rendible, asig-
nando a idea errónea dun tipo de vida non axustada á vida moderna, caracterizada polo traba-
llo en solitario no campo, con poucos accesos a servizos e equipamentos, a ocio, a relacións 
sociais...Esta ameaza podería anularse parcialmente coa implantación industrial por razóns 
obvias.  
 
Esta imaxe dende fóra, e o rexeitamento social á vida no campo, incide así mesmo negativa-
mente no concepto dos habitantes de “dentro”, pasando a converterse nun problema interno, 
que fomentou tamén a falla de investimento externo por empresas ou outro tipo de entidades. 

5.6.3. Fortalezas 
Espazo singular de grande riqueza (patrimonial, etnográfica, natural..) A valoración como 
“grande riqueza” dos activos do concello, perde o seu carácter relativo se falamos das singu-
laridades que oferta este territorio dentro do conxunto de Galicia, posto que existen diferentes 
e numerosos elementos culturais e etnográficos únicos e insustituibles. 
 
A propia historia do concello coa aparición do encoro e todo o que iso conlevou, xunto co 
paso do Camiño de Santiago e a recuperación de elementos tan singulares como o castro de 
Castromaior, resultan un atractivo turístico que converten o sector servizos nun dos piares 
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básicos da economía do concello. A falta do debido recoñecemento do propio traslado da vila 
non impide ver posibilidades e expectativas con suficiente potencial. 
 
A proximidade a capital municipal, acentuada agora coa construción e posta en marcha dunha 
nova ponte sobre o Miño, pode converterse nunha vantaxe, fixando e mesmo aumentando a 
poboación residente e por tanto revalorizando o capital social con todo o que iso comporta. 

5.6.4. Oportunidades 
Recoñecemento, potenciación e aproveitamento da riqueza medioambiental, cultural, etnográ-
fica, etc. Resolución firme de apoio ao territorio despois da percepción dos seus problemas e 
das súas potencialidades. 

A traxectoria da Administración, aínda que tatexante, dirixida a coordinar as accións proceden-
tes de diferentes campos ou sectores para o desenvolvemento integral do territorio, supón a 
base de apoio sobre a que se poden sustentar as iniciativas que poidan xurdir para iniciar o 
proceso de reversión das actuais condicións de despoboamento e abandono. 

A situación económica actual, no que ten de crítica á economía especulativa de base financei-
ra, pode supoñer unha oportunidade para reverter o proceso de regresión demográfica e 
mesmo económica dos concellos coma Portomarín baseados na explotación da terra, facendo 
esta racional e sostible. 

Para os efectos desta modificación puntual a a razón de oportunidade é o factor clave: a oferta 
do grupo empresarial e cooperativo COREN chega neste momento e neste momento non 
existe competencia posible. Cómpre sinalar que este proceso xa fora iniciado no ano 1993 e 
que non foi ata este momento que se deron as condicións propicias para que se desenvolva 
definitivamente. 
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6. PROPOSTA DE ORDENACIÓN 

6.1. Obxectivos da presente modificación puntual 
A presente modificación das NNSS vixentes é o instrumento que presenta a tramitación máis 
áxil e con maior grao de compromiso institucional no menor tempo posible. Isto é un factor 
determinante para o aseguramento do investimento e outorga a confianza precisa para que a 
operación se desenvolva coa rapidez demandada. O obxectivo único que ten a modificación 
facilita tamén a súa xustificación: ampliar a superficie da parcela destinada á implantación 
industrial axustada exclusivamente ás necesidades da actividade. Con isto conséguense va-
rios obxectivos secundarios: 

 Evita a creación de novas dotacións e equipamentos por non ser obrigada dado o al-
cance da modificación 

 Limita e simplifica o alcance das operación de xestión precisas para a reorganización 
dominical. 

 Simplifica enormemente a tramitación administrativa ao incidir en poucos parámetros 
tanto xerais como sectoriais que limita a intervención administrativa doutras entidades, 
con todo o que isto comporta de dilación. 

6.1.1. Obxectivos Xerais 
A esixencia dunha mellora da situación socioeconómica do concello de Portomarín que com-
porta a implantación desta actividade é a razón fundamental que xustifica esta modificación 
puntual. 
 
O obxectivo instrumental da documento é definir e fixar as determinacións urbanísticas preci-
sas que regulen a implantación da actividade industrial proxectada e a axusten á normativa 
tanto xeral como local. 

6.1.1.1. Ámbito Territorial  
O uso do territorio está sendo redefinido como unha cuestión non só de planificación técnica 
senón tamén cunha clara compoñente social e de participación pública.Actualmente, no sécu-
lo XXI, a planificación e o planeamento urbanístico basease en dúas cuestións: 
– A elección individual dun uso do solo non é sempre a óptima desde o punto de vista social. 
– A necesidade de coordinar as actividades relacionadas cos usos do solo. 
 
Do mesmo xeito que as condicións sociais e tecnolóxicas do pasado (hai 100 anos) requiriron 
que se inventara unha forma particular de planificación, as condicións sociais e tecnolóxicas 
actuais necesitan que se reinvente o planeamento para estas novas condicións, que ademais 
haberá que matizar para o caso concreto de Portomarín, concello pertencente á Galicia interior 
con todo o que isto comporta: peso importante do sector primario, despoboamento progresi-
vo, pero tamén novas oportunidades aínda pouco exploradas: valores turísticos comprobados, 
novas accesibilidades e potencialidades medioambientais. 
 
O ámbito territorial obxecto desta modificación puntual está circunscrito á ampliación trazada 
na documentación gráfica que forma parte ineludible deste instrumento. Non obstante, cóm-
pre sinalar que o ámbito territorial influenciado pola actividade industrial proxectada vai alén 
dos límites municipais e mesmo autonómicos, ao constituírse como unha instalación de refe-
rencia estatal.  

6.1.1.2. No Ámbito Urbano 
Contemplando o feito urbano baixo diferentes aspectos e analizando os seus compoñentes 
podemos observar que: 
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– O feito urbano (representado polas cidades, as vilas e mesmo algún núcleo singular) é 
parte integrante do territorio, establecendo relacións cos seus arredores rurais e co seu 
marco xeográfico. 

– O feito urbano maniféstase polos seus espazos e as súas construcións. A natureza física e 
permanente destas proporciona unha identidade a cada vila, sobre a que se producen o 
seu desenvolvemento e crecemento. A súa construción e utilización son sempre feitos co-
lectivos. 

– A rede de espazos públicos é a que fai posible a existencia do tecido urbano. A rede de 
espazos públicos é un problema de cantidade, configuración, tratamento e uso, a conside-
rar tanto na etapa de formación do espazo urbano coma na súa existencia posterior. 

– Nos espazos parcelados desenvólvense as actividades privadas e públicas. Prodúcense 
tensións entre actividades, ben polo mercado do solo, polos seus efectos secundarios ou 
pola edificación que provocan. 

 
O resultado de todo isto é que o feito urbano ten que ser obxecto de estudo e intervención, de 
previsións e propostas, de regulación e control, de planeamento e xestión. Ha de ser obxecto 
do exercicio dunha disciplina especificamente dirixida á cidade, o urbanismo, que se materiali-
za e se formula mediante un instrumento coma o Plan Xeral de Ordenación Municipal, regula-
do e definido pola lexislación urbanística.  
 
Contemplando a realidade do concello de Portomarín, onde a prevalencia do ámbito rural 
(alterado) e natural é extraordinaria e onde a existencia dun núcleo urbano tan singular coma o 
da vila de Portomarín, froito non do crecemento orgánico convencional senón dun esforzo 
planificado derivado do traslado do núcleo desde a súa localización orixinal implica unha refle-
xión específica que contemple estas singularidades. 
 
Para os efectos desta modificación puntual a trascendencia no ámbito urbano non é importan-
te, toda vez que a ampliación só prolonga polo fondo a parcela que ocupa a actividade indus-
trial proxectada e non xera novas dotacións, equipamentos ou zonas verdes. Pola mesma 
razón do seu limitado alcance, non son precisos tampouco nin redimensionados nin aumentos 
das capacidades das redes de servizos.  

6.2. Criterios de ordenación 

6.2.1. Criterios xerais 
Como xa se comentou anteriormente o único criterio xeral de ordenación consiste na amplia-
ción da parcela obxecto da actividade industrial polo fondo para incluír as sucesivas amplia-
ción da devandita actividade industrial dentro do solo urbano. 

6.2.2. Infraestruturas xerais de servizos 
No tocante ás infraestruturas xerais de servizos,dado o limitado alcance da ampliación  e ten-
do en conta que o resto da parcela está xa en solo urbano consolidado non se considera ne-
cesario habilitar novas redes de servizos ou aumentar a capacidade das existentes. 

6.2.3. Dotacións urbanísticas de carácter xeral 
Da análise e diagnose feita polo Plan verbo das dotacións urbanísticas do Concello queda 
claro que se cumpren sobradamente os estándares fixados na vixente lexislación urbanística.  
ademais disto, o limitado alcance da modificación puntual non demanda novas dotacións ur-
banísticas, polo que non se prevé a súa cuantificación nesta modificación puntual. 

6.2.4. Clasificación do solo 
Os límites do Solo Urbano que se redelimitará a través da modificación puntual farase axus-
tándose estritamente ás necesidades derivadas da actividade industrial proxectada e quedan 
definidos na documentación gráfica.  



 

 
 

 

 
Modificación Puntual das NNSSP de Portomarín no Sector 1 do Polígono Industrial Monte do Cristo 

Borrador de Memoria46 

 
Esta modificación puntual non altera as condicións de volume nin de intensidade de uso xa 
reguladas pola ordenanza de zona das normas subsidiarias vixentes. 
 
Non se definen nin trazan áreas doutras clases de solo distintas das de solo urbano. 

6.2.5. Usos 
o único uso previsto é o xa regulado a través da ordenanza de zona vixente: uso industrial, 
coas mesmas condicións tanto de intensidade coma de tipoloxía edificatoria. 

6.3. Descrición da ordenación 
Partindo dos obxectivos e criterios sinalados nos apartados anteriores, que a súa vez derivan 
directamente das conclusións do diagnóstico, descríbese seguidamente a ordenación propos-
ta mediante un guión temático conforme coa lexislación aplicable. 

6.3.1. Estrutura xeral e orgánica do territorio 
A estrutura xeral e orgánica do territorio de Portomarín está integrada polos sistemas xerais 
que constitúen os elementos determinantes do desenvolvemento urbano. A través desta modi-
ficación puntual esta estrutura non se modifica.  

6.3.2. Sistema xeral de equipamento comunitario público 
Como xa se indicou previamente, non se crean novos sistemas xerais nin locais tendo en con-
ta o limitado alcance da ampliación. 

6.3.3. Sistema xeral de infraestruturas de servizos 
Igualmente ca o indicado no apartado anterior, non se crean novas infraestruturas de servizos. 

6.3.3.1. Sistema de abastecemento 
Non cómpre modificar o sistema de abastecemento por considerarse suficiente para as nece-
sidades, por outra parte, xa previstas na modificación puntual anterior. 

6.3.3.2. Sistema de saneamento 
Non cómpre modificar o sistema de saneamento por considerarse suficiente para as necesi-
dades, por outra parte, xa previstas na modificación puntual anterior. 

6.3.3.3. Rede de subministración eléctrica 
Non cómpre modificar a rede de subministración eléctrica por considerarse suficiente para as 
necesidades, por outra parte, xa previstas na modificación puntual anterior. 

6.3.3.4. Telefonía 
Non cómpre modificar a rede de telefonía por considerarse suficiente para as necesidades, 
por outra parte, xa previstas na modificación puntual anterior. 

6.3.3.5. Rede de iluminación pública 
Non cómpre modificar a rede de iluminación pública xa que non se define nin trazan novas 
vías a través desta modificación puntual. 
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6.4. Clasificación do solo 

6.4.1. Consideracións xerais 
Só se clasifica solo urbano a través desta modificación. A ampliación do solo urbano consoli-
dado de uso industrial mantén as mesmas determinacións do solo urbano existente e non 
comporta aumento de intensidade de uso.   

6.4.2. Solo urbano 
A delimitación do solo urbano e as súas categorías fíxose atendendo aos criterios, xa citados 
anteriormente, seguindo as prescricións legais derivadas da Lei 2/2010 e o seu Regulamento. 
A área delimitada vén definida pola necesidade de incorporar á parcela existente en solo ur-
bano consolidado de uso industrial unha superficie polo fondo que permita o desenvolvemen-
to das futuras ampliación do proceso produtivo da nova implantación industrial. 

6.4.3. Superficie da ampliación 
O cadro adxunto describe a superficie da ampliación proxectada da clase de solo que se indi-
ca e a súa relación coa total do concello.  

Táboa XXII. Superficie da ampliación en relación co resto do concello 
Clase de solo Categoría Superficie (m2) % Superficie municipal 
Urbano de uso industrial Consolidado 16.464 0,014% 

Fonte: Elaboración propia  

6.5. Ordenación e determinacións establecidas 

6.5.1. Solo urbano 
A presente modificación puntual clasifica como solo urbano a ampliación prevista e grafada na 
cartografía desta documentación. 
 
Cos obxectivos xa indicados noutros apartados a ordenación establecida nesta clase de solo 
mantén as tramas urbanas existentes e non modifica as condicións de uso xa prescritas na 
ordenanza de zona vixente nas NNSS. 

6.6. Protección do patrimonio 
Ao non identificarse na área obxecto da modificación puntual ningún elemento de interese 
patrimonial non se prevé a redacción dun catálogo de elementos a protexer nin o establece-
mento de medidas de protección específicas, polo que consideran aplicables as normas xa 
fixadas nas NNSS vixentes para todos os efectos.  

6.7. Xustificación das determinacións 

6.7.1. Motivación das decisións de tipo discrecional 
O concello de Portomarín é na actualidade un municipio de vocación claramente rural e de 
servizos. A singular situación e as potencialidades desta implantación industrial expostas nos 
apartados precedentes obrigan a promover e regular a través da presente modificación a am-
pliación de solo urbano de uso industrial. Os criterios de ordenación xa foron explicados en 
apartados precedentes onde se detallaron os obxectivos e criterios seguidos na ordenación. 
 
O requirimento exposto no Informe ambiental estratéxico (IAE)da tramitación precedente relati-
vo ao maior detalle na xustificación da necesidade técnica de ampliar a parcela existente cara 
ao ámbito desta modificación en contraposición coa utilización de parcelas de uso industrial e 
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comercial que non están ocupadas no polígono industrial só se pode contestar con tres argu-
mentos:  

 Un de orde xeométrica: ningunha agrupación de parcelas dentro das libres do polígo-
no aseguraba o espazo físico necesario para as sucesivas ampliacións da incubadora.  

 A forma e situación da parcela en relación co viario garante unha accesibilidade má-
xima desde arúa principal do polígono, importante tendo en conta o tránsito previsto. 

 O último argumento remite á propiedade das parcelas. Ao ser estas de titularidade pri-
vada, o proceso da súa adquisición depende de moitos factores alleos á estrita vonta-
de do adquirente e da Administración, que só atoparon acomodo no proceso de com-
pra e agrupación de parcelas seguido polo promotor da incubadora e que tivo como 
resultado a parcela final que se pretende ampliar. Loxicamente as posibilidades de 
ampliación foron un factor limitante que filtraron as posibilidades de adquisición.  

6.8. Xustificación do cumprimento dos estándares dos sistemas xerais de 
espazos libres e equipamento comunitario 

6.8.1. Consideracións xerais 
Aplicando o disposto no artigo 42da Lei 2/2016e o artigo 66 do Regulamento un plan xeral 
deberá establecer as reservas de solo necesarias para a implantación dos sistemas xerais ou 
conxunto de dotacións urbanísticas ao servizo predominante do conxunto da poboación do 
concello, diferenciando entre o sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de dominio 
público e o sistema xeral de equipamento comunitario de titularidade pública. 
 
Conforme coas determinacións do art. 42.a as reservas de solo destinadas a sistemas xerais 
de espazos libres e de equipamento, deberán establecerse en función do número máximo de 
vivendas ou da capacidade máxima residencial prevista no plan xeral. 

6.8.1.1. Capacidade máxima residencial calculada 
Non se estima necesario dimensionar a capacidade máxima residencial derivada desta modifi-
cación puntual xa que non implica ningún cambio neste eido tanto polo seu limitado alcance 
coma polo feito –máis importante- de que se destina exclusivamente a uso industrial e non 
prevé ningunha vivenda.  

6.8.1.2. Sistemas xerais e dotacións locais 
Como xa quedou explicado e xustificado, non se crean novos sistemas xerais e dotacións 
locais habida conta do alcance da modificación. A pesar diso expóñense na seguinte táboa os 
equipamentos existentes para confirmar a sobredimensión nestes ratios por parte do concello. 
 
Co resumo dos datos achegados na descrición e análise do concello feito na primeira parte 
desta memoria obtemos os seguintes valores relativos aos sistemas xerais e dotacións locais 
existentes: 

Táboa XXIII. Resumo de sistemas xerais e dotacións locais existentes 
Clase Uso   Tipo Sup. Uso Sup. total Código 
Equipamento Educativo   Sist. Xeral 1.314   SE-ED 
Equipamento Sanitario-Asistencial Sist. Xeral 624   SE-S 
Equipamento Deportivo   Sist. Xeral 15.349   SE-DP 
Equipamento Socio-cultural   Sist. Xeral 168   SE-SC 
Equipamento Administrativo   Sist. Xeral 2.072   SE-AD 
Equipamento Servizos funcionais Sist. Xeral 17.991 37.517 SE-SF 
Equipamento Deportivo   Dot.local 63   DE-DP 
Equipamento Socio-cultural   Dot.local 1.095   DE-SC 
Equipamento Servizos funcionais Dot.local 15.717 16.876 DE-SF 
Espazos libres Zonas verdes   Sist. Xeral 33.453 33.453 SE-ZV 
Espazos libres Zonas verdes   Dot.local 35.258 35.258 DE-ZV 

onte: Elaboración propia. 
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6.8.1.3. Sistema xeral de espazos libre se zonas verdes 
De acordo coas disposicións contidas no artigo 42 da Lei 2/2016 a reserva de solo destinada 
ao sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de dominio e uso públicos, non será inferior 
a 15m2 por cada 100m2 de uso residencial.Non se modifican estes parámetros nas NN SS 
existentes polas razóns xa aducidas.  

6.8.1.4. Sistema xeral de equipamento comunitario 
De acordo coas disposicións contidas no artigo 47.1.b da LEI 2/2016 a reserva de solo desti-
nada ao sistema xeral de equipamento comunitario de titularidade pública, non será inferior a 
5 m2 por cada 100 m2 de uso residencial.Non se modifican estes parámetros nas NN SS exis-
tentes polas razóns xa aducidas. 

6.9. Xustificación do cumprimento das superficies dotacionais locais en 
solo urbano non consolidado e en solo urbanizable delimitado 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.10. Xustificación do cumprimento dos indicadores de intensidades edifi-
catorias 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.11. Xustificación do cumprimento da consolidación nos núcleos rurais 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12. Xustificación do cumprimento dos criterios e límites establecidos po-
la lexislación urbanística e sectorial vixentes 

6.12.1. Respecto dos criterios establecidos nos art. 41, 42 e 43 da Lei 2/2016 

6.12.1.1. Artigo 41. Límites de sustentabilidade. 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12.1.2. Artigo 42. Calidade de vida e cohesión social. 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12.1.3. Artigo 43. Normas de calidade urbana. 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12.2. Respecto á congruencia da ordenación cos obxectivos e fins pretendidos 
polo PXOM 
Segundo o establecido no artigo 51.4 da Lei 2/2016 a ordenación proposta no presente modi-
ficación puntual trata de resultar congruente co urbanismo do concello de Portomarín garan-
tindo: 
– A coherencia interna das súas determinacións urbanísticas. 
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– A viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, conforme coas determinacións 
da Normativa Urbanística, Catálogo, Estratexia de Actuación e Estudo Económico-
financeiro. 

6.12.3. Xustificación das proteccións establecidas en Solo Rústico 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12.4. Xustificación da aptitude para o desenvolvemento urbanístico das áreas 
clasificadas coma Solo Urbanizable 
Non se considera aplicable porque a clase de solo que se modifica é a de solo urbano conso-
lidado.  

6.12.5. Xustificación detallada do cumprimento da lexislación sectorial que afecta 
á ordenación urbanística 

6.12.5.1. Patrimonio cultural 
Non se considera aplicable polas razóns xa expostas da non existencia de elementos catalo-
gables no ámbito da modificación.  

6.12.5.2. Augas 
Non se considera aplicable porque no ámbito de actuación nin hai cursos de auga nin se sitúa 
na zona de servidume ou policía de ningún.  

6.12.5.3. Estradas 
A modificación pretendida só repercute no fondo da parcela, polo que non afecta ás condi-
cións de servidume ligadas ao ámbito viario, xa reguladas e verificadas pola normativa vixente.  

6.12.5.4. Espazos naturais 
Non se considera aplicable por non situarse a área afectada en ningún espazo natural nin ám-
bito protexido.  

6.12.5.5. Cemiterios 
Non se considera aplicable. 

6.12.5.6. Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas 
Non se considera aplicable tendo en conta que a modificación proxectada non altera a norma-
tiva vixente para estes efectos. 

6.12.5.7. Habitabilidade en vivendas 
Non se considera aplicable tendo en conta que o uso a que se destina a modificación prevista 
é industrial e non acolle uso residencial. 
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7. MEMORIA XUSTIFICATIVA DA ADAPTACIÓN AO AMBIENTE E 
PROTECCIÓN DA PAISAXE 
Dado o limitado alcance da modificación puntual proposta non se considera necesario formu-
lar integramente este apartado. Tense en conta, ademais, que a propia Consellaría de Medio 
Ambiente a través do Informe ambiental estratéxico formulado canda a tramitación inicial, 
acredita a avaliación previa feita polo Servizo de Planificación da Paisaxe, dependente do Insti-
tuto de Estudos do Territorio que se substancia nunha serie de recomendacións como as que 
se citan seguidamente e que foron recollidas especificamente na Normativa da presente modi-
ficación puntual:  

 Minimizar os movementos de terras e a alteración da topografía natural dos terreos. 
 As novas edificacións deben deseñarse, en canto á súa posición e volume, de tal xeito 

que se respecten as pautas compositivas da paisaxe. Deben evitarse alturas excesivas 
e manterse aperturas visuais entre as naves.  

 Unhas condicións de composición e acabado das edificacións acordes coas das exis-
tentes. 

 Unha regulación dos peches de parcela que eviten os apantallamentos visuais.  
 Un deseño de plantacións guiado por criterios de integración paisaxística. 

8. INFORME AMBIENTAL ESTRATÉXICO E DOCUMENTO AMBIEN-
TAL ESTRÁTEXICO 
Véxase o anexo documental, onde figuran estes documentos, derivados do procedemento 
simplificado para a avaliación ambiental estratéxica, refrendado pola Consellaría de Medio 
Ambiente a través do seu Informe ambiental estratéxico.  

9. CATÁLOGO DE ELEMENTOS A PROTEXER 
Non hai no ámbito da modificación puntual ningún elemento que xustifique a súa protección 
desde o punto de vista patrimonial polo que non procede definir este apartado.  

10. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN 

10.1. Introdución 
O artigo 59 da Lei 2/2016 establece que a estratexia de actuación ten por obxectivo fixar as 
previsións para o desenvolvemento coherente dentro dun Plan Xeral de Ordenación Municipal. 
Para estes efectos cómpre suliñar que no concello de Portomarín concorren as seguintes cir-
cunstancias: 
– Dinámica demográfica do concello no seu conxunto sen crecemento, mentres que a capital 

do concello si medrou.Variable que mesmo podería reforzarse coas novas accesibilidades 
á capital provincial. 

– A participación da iniciativa privada é importante no proceso edificatorio mais non no de 
urbanización e xestión urbanística, onde a experiencia é cativa mesmo na administración 
local, a pesar da singularidade de ser un núcleo construído ex-novo. 

– O valor perenne do Camiño de Santiago como elemento dinamizador, non só no eido cul-
tural ou estritamente turístico senón tamén no ámbito económico  

 
Estas foron as circunstancias explicitadas na tramitación do plan xeral en curso. Tendo en 
conta o limitado alcance da modificación que se describe neste documento non se considera 
necesario definir unha estratexia de actuación desta dimensión e escala nin un estudo econó-
mico semellante xa que non se prevén facer obras de urbanización. 



 

 
 

 

 
Modificación Puntual das NNSSP de Portomarín no Sector 1 do Polígono Industrial Monte do Cristo 

Borrador de Memoria52 

10.2. Relación das actuacións de desenvolvemento previstas 
Non se prevén ningún tipo de operacións de desenvolvemento, nin de actuación de sistemas 
xerais e dotacións locais, polas razóns devanditas da escala da modificación. 

11. ESTUDO ECONÓMICO 

11.1. Introdución 
O estudo económico debe de recoller, segundo o artigo 59 da Lei 2/2016, para cada unha das 
actuacións definidas no documento anterior, a estratexia de actuación, unha avaliación do 
custo de execución dos sistemas xerais e actuacións previstas, indicando claramente a fonte 
de financiamento, ben sexa pública ou privada, e xustificar as previsións destinadas ao conce-
llo de Portomarín. Tendo en conta que a modificación prevista non recolle ningunha actuación 
específica derivada do propio instrumento, non se estima necesario facer o estudo económico 
que avalíe esas actuacións incardinadas no orzamento municipal. 

12. INFORME DE SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 
Dado o limitado alcance da modificación proxectada non cómpre facer o ISE tendo en conta 
que non se van crear novos elementos de urbanización nin xerar novas obrigas de mantemen-
to e conservación por parte da administración local trala modificación puntual. 
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ANEXO DOCUMENTAL 
No presente anexo achéganse os seguintes documentos que complementan amplían a infor-
mación contida no texto precedente:  

1. Escrito remitido pola promotora da implantación industrial que acredita a iniciativa 
empresarial e a necesidade de ampliación do solo urbano que se regula mediante es-
ta modificación puntual cunha información técnica detallada sobre o proceso produti-
vo que amplía a información que se demanda para avaliar a ampliación no lugar elixi-
do.  

2. Informe ambiental estratéxico (IAE) substanciado a través da Resolución do 9 de mar-
zo de 2016, pola que se formula o Informe ambiental estratéxico da Modificación pun-
tual da Normas subsidiarias de planeamento do concello de Portomarín no sector 1 do 
polígono industrial Monte do Cristo, que deu pe á introdución de varias modificacións 
no presente documento, relacionadas no capítulo 1 e que formaba parte da tramita-
ción precedente que non chegou a aprobarse inicialmente. Achégase aquí para infor-
mar sobre o cumprimento das determinacións verificadas da avaliación ambiental es-
tratéxica da tramitación precedente.  

3. Documento ambiental estratéxico (DAE) modificado conforme ás prescricións do cita-
do IAE da tramitación precedente e que se utiliza para documentar de novo o reinicio 
da Avaliación ambiental estratéxica. Ao final deste documento figura a información car-
tográfica que forma parte inseparable desta modificación puntual.  
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1 Equipo redactor 

1.1 Contratación 
A redacción desta modificación puntual foi adxudicada á sociedade gAU gabinete de 
Arquitectura e Urbanismo SL. Dentro do equipo formado pola devandita sociedade figura 
como colaborador cualificado o grupo de investigación da Universidade de Santiago G.I.-1934 
Laboratorio do Territorio (LaboraTe). 

1.2 Membros do equipo redactor 
Director da modificación puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento:  
– ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Arquitecto, mestrado en urbanismo e planificación 

territorial. 
 
gAU arquitectura e urbanismo SL 
– JORGE SALVADOR FERNÁNDEZ, Arquitecto 
– MANUEL JOSÉ LÓPEZ GUITAR, Arquitecto 
– JORGE GÓMEZ CEREIJO, Arquitecto 
 
GI-1934 Laboratorio do Territorio (Universidade de Santiago de Compostela) 
Director:  
– DAVID MIRANDA BARROS, Dr. Enxeñeiro de Montes 
Investigadores: 
– LUCÍA TRANCÓN LOUREIRO, Enxeñeira de Montes, mestrado en xestión sustentable da 

terra e do territorio. 
– NIEVES PÉREZ RODRÍGUEZ, Enxeñeira Agrónoma, mestrado en xestión sustentable da 

terra e do territorio. 

2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS E DE TRAMITACIÓN 

2.1 Tramitación precedente da modificación 
A presente modificación puntual do planeamento vixente no termo municipal de Portomarín foi 
obxecto dunha tratamitación completa ata a fase de aprobación inicial (iniciada en 2015 e 
proseguida en 2016) como se pode comprobar no Anexo documental deste texto, no que se 
constata que o 7 de xaneiro de 2016 se recibíu na Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental a comunicación pola que se confirmaba o inicio da tramitación da “Modificación 
Puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Portomarín no sector 1 do 
polígono industrial Monte do Cristo. 
 
Mediante a resolución do 9 de marzo de 2016 da Consellaría de Medio Ambiente e 
Ordenación do Territorio formulouse o Informe ambiental estratéxico confirmando a 
tramitación simplificada da avaliación ambiental, onde se expoñía unha proposta que se 
incorporou ao documento elaborado para a aprobación inicial. Esta finalmente non tivo lugar, 
por razóns alleas á tramitación, polo que se ten que reiniciar de novo o procedemento tendo 
en conta a aprobación e entrada en vigor nese periodo da Lei 2/2016 do solo de Galicia e do 
Decreto 143/2016 do Regulamento da lei do solo de Galicia. 
 
Tendo en conta estas circunstancias, o documento que se presenta agora de novo para a súa 
avaliación ambiental estratéxica recolle integramente as determinacións do Informe ambiental 
estratéxico elaborado a partir da resolución citada da Consellaría de Medio Ambiente de 9 de 
marzo de 2016. O borrador do plan, asemade, incorpora esas prescricións e é idéntico no seu 
contido e determinacións ao documento preparado para aprobación inicial que finalmente non 
foi sometido ao devandito trámite.  
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2.2 Determinacións do Informe ambiental estratéxico precedente 
Formando parte do proceso de tramitación precedente da modificación puntual das Normas 
Subsidiarias de Planeamento Municipal do concello de Portomarín, esta foi sometida ao 
procedemento de avaliación ambiental estratéxica simplificada (conforme á Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental). A culminación desta fase deu lugar á emisión por 
parte do órgano ambiental do Informe ambiental estratéxico1 que, independentemente da 
validación xeral da proposta de ordenación, contiñan as determinacións que se describen 
seguidamente co apartado da presente documentación onde se contemplan: 
 

Informe ambiental estratéxico Modificación puntual da NNSSP 
Deberase xustificar con máis detalle a necesidade 
técnica de ampliar a parcela existente cara o 
ámbito desta modificación en contraposición coa 
utilización de parcelas de uso industrial e 
comercial que non están ocupadas no polígono 
industrial.  

A motivación solicitada incorpórase con carácter 
específico no apartado 5.7.1. “Motivación das 
decisións de tipo discrecional” da Memoria. A 
maiores expóñense consideracións que reforzan a 
argumentación nos apartados 3.3 “Poboación e 
actividades”, no capítulo 4 “diagnose” e no 
apartado 5.1 “Obxectivos da presente ordenación” 
tamén da Memoria de ordenación. 

Para unha correcta integración paisaxística 
deberanse minimizar os movementos de terra e 
evitar edificacións con alturas excesivas e 
apantallamentos visuais. A composición e 
acabado das edificacións deberán ser acordes 
coas existentes e respectando as pautas 
compositivas da paisaxe. O deseño das 
plantacións guiarase por criterios de integración 
paisaxística. 

Esta determinación procede do informe do IET 
relativo á integración paisaxística da operación, 
integrado no IAE. Tendo en conta que esta 
modificación puntual non modifica a normativa 
vixente da NNSSP, farase un apartado de 
Normativa específico que recolla estas 
prescricións en toda a súa extensión. 

As futuras autorizacións dos proxectos necesarios 
para a execución desta modificación deberán ter 
en conta as prescricións que lles poidan pola 
normativa ambiental vixente.  

De maneira similar á determinación anterior 
incorporarase esta ao apartado de Normativa para 
dar cumprimento a esta prescrición. 

 
A maiores destas determinacións o órgano ambiental impoñía a necesidade de solicitar 
informe á Confederación Hidrográfica Miño-Sil sobre esta Modificación puntual en 
cumprimento do establecido no art. 25.4 do RDL 1/2001 do 20 de xullo polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de Augas e no art. 93.4 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de 
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. A este respecto fixéronse as 
seguintes consideracións no documento entregado no seu día para aprobación inicial, que 
manteñen a súa validez:  

 A ampliación proposta non interseca en ningún punto a zona de policía de ningunha 
corrente de auga.  

 A aplicación do art. 93.4 da Lei 9/2002 derrogada desde o 19 de marzo do presente 
ano pola entrada en vigor da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia, 
entenderase recollida pola aplicación do art. 83 desta última disposición legal.  

3 ANTECEDENTES DE PLANEAMENTO 

3.1 Planeamento vixente 
O planeamento actual de Portomarín, “Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de 
Portomarín”, foron redactadas pola empresa consultora Planeamiento y Ordenación del 
Territorio de Galicia S.A. (PYOTGSA) e aprobadas o 24 de outubro de 1983 pola Comisión 
Provincial de Urbanismo. Contan por tanto con 28 anos, o que explica e contextualiza os 
conceptos e a terminoloxía empregadas. Tendo en conta a lexislación aplicable naquel 

                                                      
1 Resolución do 9 de marzo de 2016, pola que se formula o Informe ambiental estratéxico da Modificación puntual da 
Normas subsidiarias de planeamento do concello de Portomarín no sector 1 do polígono industrial Monte do Cristo 
(Expediente 2016AAE1847, código web 1765/2016). Achégase copia desta resolución no Anexo documental.  
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momento, a clasificación do solo correspondía á Ley do Solo de 1975 e aos regulamentos que 
a desenvolvían; Planeamento, Xestión e Disciplina. O territorio municipal quedaba dividido nas 
tres clases de solo prescritas daquela: Solo Urbano, Solo Urbanizable e Solo Non Urbanizable. 
 

Figura 1: Plano de ordenación das Normas Subsidiarias vixentes 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

 
O 21 de febreiro de 1992 aprobase a “Modificación Parcial das Normas Subsidiarias de 
Planeamento do Concello de Portomarín”, co fin de modificar parcialmente a zonificación 
asignada polas NNSSP, establecendo unha nova zona de solo urbanizable de uso industrial e 
se delimitaban os sectores de planeamento. 
 

Figura 2: Plano Nº4 da Modificación Parcial das NNSSPP 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

 
 O “Plan Parcial do Polígono Industrial e Comercial de Portomarín”, aprobado o 25 de xuño de 
1992, desenvolve as determinacións contidas na Modificación Parcial das NNSSP no sector 
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máis próximo á área urbana de Portomarín. Dito sector, a efectos da presente Modificación 
puntual, denominarase Sector 1 do Polígono industrial Monte do Cristo. 
 

Figura 3: Plano I-2 do coa delimitación do sector obxecto do Plan Parcial 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

4 MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA SIMPLIFICADA 

No artigo 6.2 da Lei 21/2013, do 9 de decembro de avaliación ambiental,defínese o ámbito de 
aplicación da avaliación ambiental estratéxica simplificada: 
 
– As modificacións menores dos plans e programas que deben ser obxecto de avaliación 

ambiental ordinaria. 
– Os plans e programas que cumpran as condicións para ser sometidos a avaliación 

ambiental ordinaria pero establecen o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida 
extensión. 

– Os plans e programas que, establecendo un marco para a autorización no futuro de 
proxectos, non cumpran os demais requisitos esixidos para ser obxecto de avaliación 
ambiental ordinaria. 

 
Do mesmo xeito, o artigo 81 do Regulamento da Lei do solo de Galicia recolle as dúas 
opcións de avaliación ambiental estratéxica, ordinaria ou simplificada, reservando esta para o 
caso das “modificacións menores” dos instrumentos de planeamento, entendendo por tales 
aquelas que non constitúen variacións fundamentais das dúas estratexias, directrices e 
propostas, tal como pretende esta modificación. 
 
O documento actual refírese á ampliación dun área de 16.464 m2 do polígono industrial e 
comercial do concello de Portomarín. Esta actuación non constitúe unha variación 
fundamental das estratexias, directrices e propostas ou da cronoloxía do planeamento vixente, 
pero existen diferenzas nos efectos previstos e na zona de influenza, por iso pode ser 
considerada como unha modificación menor. Por outra parte, a ampliación constitúe un 
cambio de uso, a nivel municipal,dunha zona de reducida extensión en comparación coa 
superficie total do polígono. 
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Polos motivos expostos anteriormente xustifícase o sometemento desta modificación puntual á 
avaliación ambiental simplificada. 

5 OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 
O obxectivo do presente documento é o inicio do procedemento da avaliación ambiental 
estratéxica simplificada da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento do 
Concello de Portomarín. 

5.1 Obxectivos xerais 
O promotor inicial da actuación é a empresa cooperativa COREN, como propietario das 
parcelas obxecto da modificación, coa que se pretende dar resposta ás necesidades para a 
implantación dunha actuación empresarial, tal como se indica na instancia presentada polos 
interesados, e asinada polo Alcalde de Portomarín.  
 
Os obxectivos máis significativos serían, para os efectos desta modificación puntual e tendo 
en conta a implantación industrial que a xustifica: 
 
– Aumento exponencial da actividade empresarial no concello, aínda que con repercusión 

que desbordan os límites municipais, e que se extende ao resto do sector primario, non só 
o directamente derivado da actividade industrial da incubadora. 

– Redución notable do paro local. 
– Repercusión positiva económica para o concello polo simple aplicación do réxime de 

licencias de obras, de actividades e outras. 
– Repercusión positiva na evolución demográfica regresiva do concello. 

5.2 Obxectivos específicos 
A modificación puntual consiste na clasificación dunha superficie de 16.464 m2 de solo non 
urbanizable en solo urbano, ampliando así a delimitación do solo urbano industrial no Sector 1 
do Polígono industrial Monte do Cristo. 

6 ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL E DAS 
ALTERNATIVASCONSIDERADAS 

6.1 Alcance e contido da modificación puntual 
O ámbito da presente modificación puntual abrangue ao solo urbano do Polígono industrial 
Monte do Cristo afectando ao Sector 1, concretamente á parcela con referencia catastral 
2612701PH1421S0000FE. Tamén se inclúenos terreos adxacentes ao Sector 1,clasificados 
como non urbanizables, concretamente á parcela con referencia catastral 
27049A033002420000BJ. 
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Figura 4: Alcance da modificación puntual no entorno do Parque industrial de Portomarín 

 
Fonte: Concello de Portomarín 

 
Así mesmo, debido ás repercusións que o desenvolvemento da presente modificación puntual 
desencadeará na economía e na poboación do Concello, pode considerarse que o ámbito da 
actuación é, polo menos, a nivel municipal. 
 
O contido do planeamento proposto axustarase ao establecido na lexislación sectorial en 
materia urbanística; en especial terase en consideración o artigo 200 do Regulamento da Lei 
do solo “Modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico” que desenvolve os 
mesmos aspectos tratados no artigo 83 da Lei do solo de Galicia. 
 
Pódese establecer que a modificación puntual afecta a solo rústico, no sentido de vincular o 
ámbito a algunha das clases de solo definida na Lei do solo de Galicia, non obstante 
actualmente está clasificado como non urbanizable segundo a Lei do solo de 1975, polo tanto 
non é unha reclasificación do solo rústico. 
 
O contido da modificación puntual baséase nos seguintes puntos: 
– Reclasificación de 16.464 m2 de solo non urbanizable a solo urbano de uso industrial e 

comercial. 
– Adquisición mediante un proceso de expropiación de 16.464 m2 da parcela adxacente á 

da empresa cooperativa COREN, tal como se indica no plano 08 Ampliación proposta. 
– Permuta do solo adquirido polo proceso expropiatorio por unha parcela de 3.902 m2 

localizada no extremo norte da parcela propiedade da empresa cooperativa COREN. 
– Aumento da superficie dos espazos libres e equipamentos do Concello coa parcela 

permutada. 
– Edificabilidade e intensidade de uso: non se modifican estes parámetros na presente 

modificación puntual. 
 
A continuación achégase o cadro resume coa clasificación de solo vixente e coa proposta de 
modificación das NNSSP que se propón. A cartografía do planeamento vixente, en formato 
papel, dixitalizouse e integrouse nun sistema de información xeográfica (SIX), polo que as 
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superficies calculadas mediante o programa informático presentan lixeiras variacións das 
indicadas na memoria do planeamento vixente. 
 

Clasificación do solo e superficies 

Clase de solo Superficie actual (m2) Superficie proposta (m2) 
Solo urbano residencial 320.163 320.163 
Solo urbano industrial e comercial 75.854 92.318 
Solo urbanizable residencial 216.990 216.990 
Solo urbanizable industrial e comercial 38.605 38.605 
Solo non urbanizable 114.391.966 114.375.502 

Fonte: Elaboración propia. 

6.2 Alternativas consideradas 
Para alcanzar os obxectivos descritos no epígrafe 4, estúdanse dúas alternativas posibles, a 
Alternativa 0 e a Alternativa 1. 

 Alternativa 0: Consiste en non modificar o planeamento, permanecendo a parcela 
ámbito de modificación como solo non urbanizable, segundo o planeamento vixente. 

 Alternativa 1: Consiste en levar a cabo unha modificación puntual no planeamento que 
clasifique a superficie indicada como solo urbano de uso industrial e comercial, para 
poder ampliar a parcela ámbito da modificación. 

 
A información cartográfica para identificar no territorio o alcance da Modificación puntual e das 
Alternativas consideradas pode consultarse no plano 09 Alternativas propostas. 

7 CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO MEDIO ANTES DO 
DESENVOLVEMENTO DO PLAN OU PROGRAMA 

7.1 Localización 
O ámbito de actuación encádrase no extremo leste dotermo municipal de Portomarín, na 
parroquia de Portomarín (San Nicolao), concretamente na área do Polígono industrial Monte 
do Cristo, situado ao norte da Vila de Portomarín. 
 

Figura 5: Localización no contexto municipal e urbano 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 
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7.2 Caracterización do medio físico e natural 

7.2.1 Orografía e edafoloxía 
O Concello de Portomarín atópase situado na área de chairas, depresións e relevos residuais 
que caracterizan a Galicia centro-oriental.O seu relevo está constituído por tres unidades 
morfolóxicas distintas: 
– Val do Río Miño 
– Os outeiros centrais 
– Os montes occidentais que dividen as cuncas do Miño e do Ulla 
 
Neste caso, o Polígono Industrial Monte do Cristo localízase na unidade morfolóxica do Val do 
Río Miño, no cumio dunha formación elevada que non supera os 500 m de altitude. Aquí as 
pendentes son suaves, entre 10-15%, mentres que no entorno son moderadas, sobre todo en 
dirección ós cursos fluviais. As orientacións predominantes son a este e a sueste, condición 
que ven determinada pola situación do termo municipal de Portomarín con respecto ao Río 
Miño. 
  
Os materiais xeolóxicos que predominan son os que experimentaron un metamorfismo de 
baixo grao (xistos e lousas) e as rochas de composición granítica. A edafoloxía na zona mostra 
solos con profundidades intermedias que poden limitar o crecemento de plantas de 
enraizamento profundo; nas zonas de pendente moderada aparecen riscos de erosión. En 
canto a fertilidade química, en xeral a dispoñibilidade de nutrientes é mala en todo o 
municipio. 

7.2.2 Hidroloxía 
O Concello de Portomarín pertence á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e está situado 
integramente na bacía do Miño Alto, que é a súa principal arteria hidrográfica. O río Miño 
percorre o concello en dirección norte-sur ao longo da beira leste do mesmo, dando lugar a 
unha única vertente.  
 
Localizado na parte leste do Polígono industrial existe un curso fluvial de escasa entidade que 
verte cara ao Río Miño, sen afectar ao desenvolvemento desta modificación puntual. 

7.2.3 Vexetación 
Portomarín, localízase bioclimatolóxicamente no sector Galaico Portugués, concretamente no 
subsector lucense, da provincia Cántabro-Atlántica, pertencendo por tanto a vexetación 
potencial desta zona á denominada “Serie Colina Galaico-Portuguesa Acidófila del Roble” e á 
“Serie Montana Galaico Portuguesa Acidófila del Roble”. Pese a que as carballeiras deberían 
caracterizar a maior parte do termo municipal, a vexetación actual non se corresponde coa 
potencial e as carballeiras son substituídas en moitos casos por repoboacións artificiais con 
especies de máis rápido crecemento e cunha maior importancia económica, como o piñeiro. 
 
Segundo o Mapa de Series de Vexetación de RIVAS MARTÍNEZ (1984), folla nº 1 (Coruña), a 
vexetación potencial dentro da zona reduciríase a dúas series: 
– Serie montana galaico portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur)Vaccinio myrtilli - 

Quercetum ruboris sigmetum.  
– Serie colino galaico-portuguesa acidófila do carballo (Quercus robur) Rusco aculeati-

Quercetum ruboris sigmetum. 
 
A vexetación actual é a que segue: 
– Carballeiras interiores (Vaccinio myrtilli-Quercetum ruboris). 
 
Dentro da zona de actuación e dende o punto de vista da súa morfoloxía, as formacións 
maioritarias estarían constituídas por un estrato arbóreo de diferentes alturas: 
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– Formacións de matogueira debidas a procesos degradativos do estado arbóreo, xa que 
non existe ningún punto en que a matogueira presente características climáticas, se non 
que a súa presenza é por feitos antrópicos.  

– Sebes de bordes de camiños. Compóñense por agrupacións vexetais de espiños e silvas 
(Rubo ulmifolii-Tametum communis) que se desenvolve no piso colino e que a súa 
composición son arbustos de tipo espiñoso no que pode aparecer algunha especie de 
porte arbóreo. Non acostuman superar os 2-3m de altura.  

– Prados e pradairos. 
 
Destacar que localizado na parte leste do Parque Industrial, existe unha área clasificada no 
Inventario Nacional de Habitat (Anexo I da Directiva 92/42/CEE) co código 4030, 
correspondente co nome xenérico de Brezal-toxal que non é considerado como hábitat 
prioritario, pero que non afecta ao ámbito da modificación puntual (ver plano “05 Estado 
actual. Ortofoto, topografía, ríos e hábitats”). 

7.2.4 Fauna 
Non se atopou ningunha especie en perigo de extinción na zona e ningún tipo de bibliografía 
indica que existan exemplares na zona próxima de especies en vías de extinción. Non se 
descarta a posibilidade de que apareza algún exemplar dunha desas especies, de ser 
identificado débense tomar as medidas oportunas para a súa protección con brevidade.  
 
No tocante a fauna como especies vulnerables segundo o Decreto 88/2007 do 19 de abril, 
polo que se regula o Catálogo galego de especies ameazadas, destacan dentro dos 
mamíferos o morcego de ferradura grande (Rhinolophus ferrumequinum) e nas aves o miñato 
real (Milvus milvus) e a tartaraña cincenta (Circus pygargus). 

7.2.5 Espazos naturais e paisaxe 
No concello de Portomarín localízanse tres humedais incluídos no Inventario dos “Humedais 
de Galicia” (IHG), que aínda que non contan con figura de protección específica, sempre 
constitúen áreas de interese natural: 
 

Táboa I. Humedais Portomarín   

Código IHG Nome  Superficie (ha) 
UTM X fuso 

29T (m) 
UTM X fuso 29T 

(m) 

1120132 Narón 0,73 603838 4741848 
1120133 Grumelez 0,37 602843 4738321 
1120106 Encoro de Belesar 196,57 610137 4734562 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos obtidos do lnventario de Humedais de Galicia(IHG) da Xunta de Galicia. 

 
En canto á consideración da paisaxe, o ámbito da modificación puntual está no entorno da 
unidade Zona Urbana,caracterizada pola existencia dun núcleo urbano onde se concentra 
unha boa parte da poboación. Esta é unha unidade singular debido fundamentalmente ao seu 
interese histórico - artístico e tamén paisaxístico, tanto pola calidade como pola antigüidade 
das edificacións existentes, así como polas características do entorno. 

7.2.6 Estrutura parcelaria 
Como se observa na imaxe adxunta e no plano “04 Estado actual. Parcelario”, a zona de 
ampliación do Polígono industrial está contida no Polígono 33 Parcela 242 MONTE DA 
FERREIRA, segundo a Sede Electrónica de Catastro. 
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Figura 6: Parcelario no entorno do Polígono industrial de Portomarín 

 
Fonte: Concello de Portomarín. 

7.2.7 Patrimonio cultural 
Consúltase o inventario de Bens de Interese Cultural integrado no Plan de Xeral de 
Ordenación Municipal de Portomarín (en adiante PXOM de Portomarín) que se está a redactar, 
e confírmase que no ámbito da actuación da presente Modificación puntual non se atopa 
ningún elemento patrimonial que posúa valores para a establecer unha afección e protección 
do mesmo. 

7.2.8 Riscos naturais e antrópicos 
Co obxectivo de previr/evitar/reducir os posibles riscos naturais e tecnolóxicos no ámbito de 
estudio, que podan causar danos ás persoas, aos seus bens, e/ou ó medio ambiente, 
identificaranse os posibles riscos e estableceranse as medidas de prevención a adoptar 
segundo as características do medio físico e a tipoloxía de risco. 

Risco de erosión 

O solo constitúe un recurso non renovable, escaso, e que resulta vital para as actividades 
humanas e a supervivencia dos ecosistemas. Os terreos que non contan con vexetación son 
os que teñen unha maior probabilidade de ser erosionados.  
 
Para análise deste risco, tomouse como referencia o “Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos” (INES) realizado pola “Dirección General de Conservación de la Naturaleza del 
Ministerio de Medio Ambiente”.  
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Figura 7: Erosión laminar e de regueiros en  Portomarín 

 
Fonte: Elaboración Propia a partir de datos do MARM 

 

A continuación se presenta como quedaría distribuído o risco potencial de movementos en 
masa por potencialidade. 
 

Figura 8: Risco potencial de movementos en masa por potencialidade en Portomarín 

 
Fonte:http://sig.marm.es/geoportal/ 
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Risco sísmico 

No caso de Galicia, non existen sismos destrutivos dos que se teña rexistro. Aínda así, 
producíronse sismos de intensidade VII en Ferrol (24 de novembro de 1910) e Pontevedra (26 
de novembro de 1920) (Dirección General de Protección Civil, 2002). 
 
Na provincia de Lugo, dentro dos sismos mais recentes, son destacables os dos días 29 de 
novembro e 24 de decembro de 1995 (epicentro en Becerreá), e 21 de maio de 1997 
(epicentro en Triacastela). Os primeiros sentíronse cunha intensidade VI (MSK), e chegaron a 
unha magnitude 4.6,  e o último a unha magnitude 5.1, sentíndose con intensidade V (MSK). 
 
O concello de Portomarín, segundo o mapa de perigosidade sísmica adxunto para un período 
de retorno de 500 anos, considérase como zona xeográfica con risco de sufrir terremotos de 
intensidade igual a VI, podendo considerarse como zona de actividade sísmica moderada.  
 
Sitúase ademais nunha zona onde a aceleración sísmica básica se atopa entre 0.04g e 0.08g. 
 

Figura 9: Perigosidade sísmica en España 

 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 

 
Como medida principal de prevención, establecese que se seguirá a norma de construción 
sismorresistente a hora de levar a cabo calquera construción de edificios ou infraestruturas, co 
obxectivo de que sufran os menores danos posibles e non se derruben en caso de fortes 
sacudidas.  
 
Risco de inundación 

O territorio de Portomarín está incluído na bacía do curso do Miño, non aparece como área 
con risco potencial significativo de asolagamento, nin nas zonas inundables para períodos de 
retorno de 10, 100 nin 500 anos, que proporciona o “Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino”. Tampouco aparece reflectido nas áreas inundables da demarcación, delimitadas no 
documento “Evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de áreas 
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con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIS) del territorio español de la 
Demarcación Hidrográfica del Miño – Sil” da Confederación Hidrográfica Miño – Sil”. 
Consultouse finalmente o “plan especial de protección civil ante o risco de inundacións en 
Galicia”, onde o municipio en estudio se considera “sen risco de inundación” . 
 
Risco de incendios forestais 

Os incendios forestais son unha problemática de primeira orde en Galicia, teñen ademais unha 
importante incidencia sobre o medio ambiente, sendo as zonas queimadas especialmente 
sensibles ás chuvias posteriores, provocando arrastes de materiais e distorsións no réxime 
hídrico. 
 
Portomarín pertence o distrito IX Lugo-Sarria, no PLADIGA este municipio catalógase como 
unha zona sen superficie ZAR, ou o que é o mesmo, zona sen alto risco de incendio forestal. 
 
Risco transporte de mercadorías perigosas 

Entre o 10 e o 15% das mercadorías que se transportan por estrada en España son 
mercadorías perigosas, e destas arredor do 80% corresponden a gasolina, gasóleo e gases 
combustibles. Inda que con un índice de sinestralidade menor ó resto do tráfico, os accidentes 
nos que se impliquen poden ser moito máis graves e de maior alcance. 
 
Segundo o Plantransgal, os accidentes nos que se vexan implicadas mercadorías perigosas 
poden ser clasificados en función das consecuencias e natureza do accidente. Así 
establécense as seguintes categorías: 
 
– Tipo 1: Avaría ou accidente no que o vehículo non pode continuala marcha. O continente 

das materias perigosas transportadas está en perfecto estado e non se produciu volco ou 
descarrilamento. 

– Tipo 2: Como consecuencia do accidente o continente sufriu desperfectos ou produciuse 
volco ou descarrilamento. Non existe fuga ou derrame do contido. 

– Tipo3: Como consecuencia do accidente o continente sufriu danos que desembocan en 
fuga ou derrame do contido. 

– Tipo 4: Existen danos ou incendio no continente e fugas con chamas no contido 
– Tipo 5: Explosión do contido destruíndo o continente. 
 
En principio, ata  accidentes de tipo 2 son suficientes os medios municipais ou locais, e nos 
restantes deberá considerarse a solicitude de activación do Plan de emerxencia por accidente 
no transporte de mercadorías perigosas de Galicia (Plantransgal). 
 
A falta de ferrocarril e de vías de alta velocidade ( xa que a única autoestrada que o atravesa 
aínda non se comezou a executar) fan que o concello de Portomarín teña un risco moi baixo 
fronte a esta variable. 
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Figura 10: Rede de itinerarios de Mercadorías perigosas en Galicia (RIMP) en Galicia 

 
 

Fonte: Resolución de 4 de marzo de 2005, da Dirección Xeral de Tráfico, que establece medidas especiais de regulación do tráfico. 

 
Aínda con todo, de producirse (incluso noutro concello limítrofe), os vertidos importantes 
chegarían a rede fluvial principal, e por tanto a distintos puntos de captación, co que se faría 
necesario tomar as medidas oportunas no que a abastecemento de auga se refire. 
 
Risco químico 

No desenvolvemento das actividades humanas, e especialmente nos procesos industriais, 
manéxanse unha grande cantidade de produtos químicos que poden ser nocivos para a 
saúde das persoas ou para o medio ambiente. De producirse un accidente, estas sustancias 
poden chegar ás augas, ó solo ou dispersarse no aire, podendo derivar nunha exposición non 
controlada ás mesmas da poboación e do medio. A posibilidade de que isto se produza 
definise como risco químico.  
 
A ausencia de grandes industrias dedicadas á produción ou procesamento de sustancias 
químicas minimiza as posibilidades de que se produza un sinistro no que exista un risco 
químico de gravidade. Tamén se fixo unha análise das empresas dadas de alta no Imposto de 
Actividades Económicas, da que se conclúe que non existen no municipio de Portomarín 
ningunha actividade económica que represente unha ameaza química excepcional e que por 
tanto requira a existencia de algunha medida extraordinaria. 
 
Risco por aglomeracións 

As aglomeracións de persoas en momentos e lugares puntuais supoñen un risco, que varía en 
función da magnitude da concentración, e as características dos espazo para acollelas, así 
coma o tipo de actividade que da orixe á concentración. 
 
Hai que sinalar que as grandes aglomeracións humanas, frecuentemente levan asociadas 
complicacións no tráfico rodado ou problemas de orde público. O risco ven orixinado porque 
ante unha situación de perigo cada individuo tenta fuxir, producíndose así situacións de 
pánico que poden derivar en oleadas de xente,  aplastamentos, afogos, etc. Estes fenómenos 
froito do pánico poden provocar máis danos que a propia situación de perigo que os orixinou. 
Poden diferenciarse dous tipos de aglomeracións, as que se dan en espazos abertos e as que 
se dan en lugares confinados.  
 
Débese prestar especial atención a este tipo de riscos na celebración de romarías e actos que 
impliquen a xuntanza de un gran numero de persoas. 
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Riscos no concello de Portomarín segundo o Plan Territorial de Galicia de xaneiro de 
2009 (PLATERGA 2009) 

A modo de resumo, recóllense os datos, para o concello de Portomarín, que aparecen no 
Anexo II do PLATERGA 2009. 

 Análise de riscos para Portomarin 

Risco estatístico Vulnerabilidade 

Frecuencia Causalidade 
Risco 

Estatístico 
Poboación 

(hab) 
Vulnerabilidade Poboacional 

Moi Baixo Moi Baixo Moi Baixo 1.918 Moi Baixo 
     

Risco derivado das emerxencias especiais 
Risco 

Químico 
Mecancías 
perigosas 

Sismos 
Incendios 
Forestais 

Inundacións 

Sen risco Moderado Moderado Baixo Sen Risco 
     
Risco derivado das emerxencias especiais 

RISCO POTENCIAL DE 
EMERXENCIA Nevaradas Temporais Sapraga Risco 

Especial 
Moderado Moderado Sen Risco Moi Baixo Moi Baixo 

     
Fonte: PLATERGA 2009 

 

7.3 Infraestruturas e servizos 

7.3.1 Rede viaria 
O Polígono industrial Monte do Cristo está atravesado pola estrada provincial LU-P-4902, 
comunica en dirección noroeste coa estrada autonómica LU-610 no cruce do Alto do Valiño, a 
menos de 500 m. En dirección sur e a menos dun quilómetro, a estrada LU-P-4902 leva ata a 
Vila de Portomarín. No tramo considerado do Polígono industrial atravesa solo urbano.  
 
Dende o Polígono existe unha vía de titularidade municipal que enlaza coa LU-612 
directamente, sen pasar pola Vila. 
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Figura 11: Rede viaria no entorno do Polígono industrial de Portomarín 

 
Fonte: Elaboración propia  

7.3.2 Rede de abastecemento de auga 
A rede municipal de abastecemento de auga divídese en tres subsistemas, o que se refire ao 
Polígono é o denominado Subsistema das parroquias de Portomarín, Vedro, León e 
Cortapezas. 
 
Esta rede sérvese de dúas captacións, Cebres e Rego de Torres, ambas de titularidade 
municipal e coas características que se indican a continuación: 
 

Táboa II. Características das captacións 
Nome da captación Tipo Titularidade Sistema Estado 

Rego de Cebres Río Municipal Instalación forzada Bo 
Río Ferreira Río Municipal Instalación forzada Bo 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da EIEL 2011 

 
As características das concesións de captación son as que seguen: 
 

Táboa III. Concesión captación Cebres e Rego de Torres 
Expediente A/27/18129 
Organismo Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 

Titulo 
aproveitamento 

Aproveitamento de 16,98 l/s de auga procedente do rego de Cebres e do río 
Ferreira, T.M. de Portomarín (Lugo) con destino ó abastecemento de varios 
núcleos. 

Resolución/data En trámite (pdt. Contestación bastanteo) 
Caudal máximo 16,98 
Coordenadas UTM - 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da CHMS 

 
Da captación do río Ferreira sae unha tubaria de polietileno a que se une a captación do Rego 
de Cebres (tamén denominado Piunca), dende ese punto a condución dividise en dúas, unha 
cara o norte, de polietileno, ata un depósito con unha capacidade de 100 m3, que conta con 
sistema de potabilización e que dará servizo ó núcleo de León e ó de Lamas; e outra cara o 
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sur, tamén de polietileno e que abastecerá a un depósito de 1.000 m3, que conta con 
instalación de potabilización e que ademais de dar servizo ó núcleo de Portomarín, Barreiro, 
Alto do Valiño, A Estrada, A Eirexe, Reboredo, O Barco e San Pedro e ó polígono industrial, 
distribuirá a auga entre outros dous depósitos, de 180 e 80 m3 respectivamente, o primeiro de 
eles abastecerá ó núcleo de Castrolázaro e San Martiño, e o segundo ó de San Roque e o de 
San Miguel. 
 
As características dos depósitos resúmense a continuación: 
 

Táboa IV. Características dos depósitos 
Situación(parroquia) Capacidade (m3) Estado Instalación potabilización 

Portomarín 1.000 Bo Si 
León 100 Regular Si 

Portomarín 80 Bo Non 
Vedro 180 Regular Non 

Fonte: Elaboración propia  

 
En canto as características da rede de distribución deste sistema, ten unha lonxitude de 
31.316 m, dos que arredor de 112 m son de fundición, 887 m son de fibrocemento, 3.391 m en 
PVC, e o resto de polietileno, o estado xeral das canalizacións é bo. 
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Figura 12: Esquema da rede de abastecemento  

 
Fonte: Elaboración propia  

7.3.3 Rede de saneamento e depuración de augas 
No Concello de Portomarín só dispoñen de rede de saneamento pública as seguintes 
entidades: 

Táboa V. Entidades con saneamento  
Parroquia entidades Estado 

León León Regular 
Castromaior Castromaior Bo 

Gonzár Gonzar Bo 
Fiz de Rozas Outeiro Bo 

Vedro Castrolázaro Bo 
Portomarín Portomarín, San Roque, San Pedro Bo 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da EIEL 2011 

 
A rede de saneamento consta de tres tramos principais. A rede de saneamento primaria, os 
colectores de saneamento, polos que se canalizan todas as redes primarias e, finalmente, a 
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rede de emisarios que se dirixe ao punto de vertido, que partirá do punto de depuración no 
caso de existir. 
 
A que serve ao parque empresarial é a da propia vila de Portomarín, referida na táboa anterior, 
polo que se analiza exclusivamente esta rede para os efectos da presente modificación 
puntual. 
 
Rede de Portomarín 
As características da autorización de vertido son as seguintes: 
 

Táboa VI. Concesión Vertido Portomarín 
Expediente V/27/00073 
Organismo Confederación Hidrográfica do Miño-Sil 
Titulo aproveitamento Núcleos: Portomarín 

Resolución/data 
Autorización de vertido por R.D.P.H. (A.R.). (Proposta Incumprimento, 
solicitude 02/12/2010) 

Caudal máximo 73.000 
Coordenadas UTM  

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da CHMS 

 
En canto a rede, esta é de tipo mixto na súa maioría, conta con unha lonxitude total de 4.999 
m, a pesar dos esforzos que se levan feito por renovala, aínda existen 69 m, 
aproximadamente, en formigón o resto é de PVC. En canto os colectores, teñen unha 
lonxitude total de 3.032 m, dos que moitos son de PVC, arredor de 1.196 m, e o resto de 
formigón (1.836 m). 
 
A depuradora de Portomarín, conta con aliviadoiro, pretratamento (reixa fina), dous reactores 
biolóxicos e dous decantadores secundarios; os fangos recircúlanse; segundo a EIEL a súa 
capacidade sitúase por riba dos 200.000 m3 anuais co que resultaría suficiente incluso para 
cubrir as necesidades futuras, que ascenderían a 142.510,6 m3. Non se considera a súa 
ampliación toda vez que, coma no caso do abastecemento, a modificación prevista non altera 
as determinacións das NNSSP vixentes a estes efectos por supoñer unha ampliación pequena 
do solo urbano e circunscrita a unha parcela. 
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Fig.  1:Esquema da rede de saneamento 

 
Fonte: Elaboración propia  

7.3.4 Enerxía, iluminación pública e telecomunicacións 
Non tódalas entidades do Concello contan con iluminación pública, serían deficitarias neste 
senso as entidades seguintes: Campo de Mamas, Lamas Maiores, A Eirexe, Os Montes, Zazar, 
San Miguel, O Marmoiral, A Servicería, Caldelas, Vedro, A Covela, Valcovo e Val de Porrás. 
 
Doutra banda e a fin de contribuír dun xeito eficaz a reducir o efecto invernadoiro e o cambio 
climático, dende o Concello están en proceso de tramitación co INEGA a fin de poder realizar 
unha auditoría enerxética e renovar o alumeado público nunha porcentaxe do 20% 
aproximadamente, trocando as lámpadas actuais por unhas de menor consumo. 
 
A recepción de radio é de calidade media-alta. As deficiencias corresponden ás televisións 
privadas e á cobertura de internet. 
 
A telefonía móbil e os teléfonos en xeral teñen boa cobertura; case a totalidade das entidades 
teñen servizo de telefonía rural por medio do sistema TRAC (Rede Celular) instalado en anos 
recentes. A tecnoloxía TRAC non é válida para a conexión a Internet polo que se condiciona ao 
acceso a gran parte da poboación e se precisa da implantación de dispositivos baseados 
noutras tecnoloxías. Segundo o ministerio de industria as estación de telefonía móbil no 
concello de Portomarín suman un total de 9 antenas. 
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7.3.5 Recollida de lixo 
A lexislación actual obriga aos concellos a instaurar un servizo de recollida de residuos, e para 
aqueles de máis de 5.000 habitantes un servizo de tratamento dos mesmos. Os tipos de 
recollida realizados no territorio son: 
– Non selectiva: é toda aquela recollida que non separa os diferentes tipos de lixo. Inclúense 

residuos orgánicos, papel, vidro e plástico. 
– Selectiva: separa os diferentes tipos de lixo en orgánica, papel, vidro e plástico. 
 
Existe recollida selectiva nos núcleos de Portomarín, Gonzar, Castomaior, O Hospital e Vendas 
de Narón, todos eles situados ao paso do Camiño de Santiago polo termo municipal. No resto 
de núcleos do concello o sistema de recollida selectiva resulta deficitaria. Da recollida de 
residuos orgánicos e do colector amarelo encárgase o persoal municipal, que conta con rutas 
programadas de recollida. O resto de colectores son xestionados por servizos externos. 
 
Portomarín conta con un punto limpo, que se localiza a carón do Polígono Industrial, foi 
construído en 2005, é xestionado polo concello e atópase operativo na actualidade. Os 
residuos que acepta son os seguintes: baterías de automóbiles, cristal, polistireno expandido, 
envases (latas, bricks, etc) fluorescentes, madeira, papel e cartón, pilas, plásticos, plásticos 
agrícolas, radiografías, restos de poda segas e vexetais, restos metálicos do fogar, téxtil, vidro, 
voluminosos, electrodomésticos con CFCs, electrodomésticos sen CFCs, pantallas e 
televisores. 

8 RESUMO DOS MOTIVOS DA SELECCIÓN DAS ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS 

A solicitude de ampliación da parcela obedece a unha necesidade que a empresa cooperativa 
COREN traslada ao Concello de Portomarín, tendo a súa orixe nun problema técnico no 
proceso produtivo para a implantación dunha industria: a forma e dimensións da parcela 
orixinal para as instalacións do devandito proceso produtivo non eran as adecuadas. Cómpre 
sinalar que este tipo de procesos industriais están sometidos a moitas rixideces por mor das 
patentes e rexistros industriais dos propios procesos que sinalan pautas moi estritas na súa 
implantación. 
 
Na presente Modificación puntual desenvólvese a Alternativa 1, xa que integra a solución 
óptima ao problema técnico exposto pola empresa, facendo posible a ampliación da parcela 
para uso industrial e comercial. 
 
Manter a Alternativa 0 implicaría non dar solución á demanda exposta pola empresa, perdendo 
a oportunidade de impulsar a actividade económica do Concello. 

9 DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

9.1 Desenvolvemento na tramitación 
A primeira etapa a realizar para o desenvolvemento da presente modificación é a súa 
tramitación urbanística, que estará ao abeiro do establecido no artigo 17 da lei 21/2013 no que 
se refire ao trámite ambiental e do artigo 144 do Regulamento da Lei do solo de Galicia que 
desenvolve o prescrito no artigo 60 da citada Lei 2/2016. 
 
Unha vez presentada a solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, 
xunto co borrador da modificación puntual e do documento ambiental estratéxico (DAE)2, o 
órgano substantivo comproba que a documentación presentada cumpre cós requisitos 

                                                      
2Tendo en conta que a avaliación ambiental estratáxica é polo procedemento simplificado, tal como quedou 
acreditado no apartado 3 deste documento. 



 

 
 

 

 
Modificación Puntual das NNSSP de Portomarín no Sector 1 do Polígono Industrial Monte do Cristo 

Documento Ambiental Estratéxico 24 

esixidos pola lexislación sectorial e remitirá a solicitude de inicio e os documentos que a 
deben acompañar ao órgano ambiental. 
 
Dende a recepción da solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada, o 
órgano ambiental expuxo os documentos na sede electrónica do órgano ambiental á consulta 
das administracións públicas afectadas e a persoas interesadas. 
 
Unha vez rematado o prazo de consultas, o órgano ambiental elaborou o Informe Ambiental 
Estratéxico (IAE), onde se confirmou que a modificación puntual se someterá a unha 
Avaliación ambiental simplificada. 
 
Ao non se prever efectos ambientais negativos, o procedemento de avaliación ambiental 
estratéxica simplificada rematou nesta fase, tendo que incorporar na modificación puntual os 
condicionantes ambientais establecidos no IAE, tal como se pode comprobar no presente 
documento, que abre paso á aprobación inicial polo Pleno municipal. 

9.2 Desenvolvemento na modificación puntual 
O proceso de levar a cabo a Modificación puntual implica o cambio na clasificación do ámbito 
como solo urbano, pasando a integrar o Parque industrial Monte do Cristo.  
 
Na etapa inicial de Avaliación Ambiental Estratéxica, as actuacións previstas estaban 
redactadas no Borrador da Modificación puntual, que formaba parte desa fase.  
 
Posteriormente elaborouse o presente documento completo da Modificación Puntual, que 
incorporará as modificacións indicadas nos informes vinculantes que os organismos 
responsables emitan, cando sexa o caso. 
 
Unha vez aprobada definitivamente a modificación puntual, incorporaranse as súas 
determinacións ao plan xeral de ordenación que se está a tramitar. 

10 EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES 
O desenvolvemento da modificación puntual incide sobre as seguintes variables ambientais: 
 
Paisaxe 

O ámbito da actuación está localizado no Polígono industrial do Concello, polo tanto xa é un 
área cunha calidade paisaxística baixa. No PXOM que se está a redactar inclúese un estudo da 
paisaxe, no cal se reflexa que a exposición visual dende o Camiño Francés e dende a Vila de 
Portomarín (como elementos de maior uso e visita) a incidencia visual do Polígono é mínima. 
 
Patrimonio natural 

Non están afectados ningún espazo natural, fauna ou hábitat singular. Por outra banda, a 
delimitación de solo para uso industrial e comercial evita a dispersión de estes usos, tratando 
de concentrar e diminuír os posibles impactos, co cal outros espazos de interese ou que 
deberan ser protexidos vanse a ver beneficiados. 
 
Patrimonio cultural 

Como se comenta en anteriores apartados, no entorno da actuación non se encontra ningún 
elemento cultural que posúa valores para ser protexido. 
 
Ocupación do territorio 

En canto a o factor consumo de solo, a modificación ten un efecto negativo local pola súa 
artificialización. 
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Sociedade e economía 

Os efectos globais son positivos a nivel de todo o concello, xa que a ampliación do Polígono 
fará posible a implantación dunha nova industria, creando novas oportunidades de emprego 
para a poboación. 
 
Consumo de recursos: ciclo hídrico e enerxía 

O Polígono xa conta con este tipo de instalacións, a modificación puntual, debido a súa 
escasa envergadura, non implica dotar de novos servizos, senón que leva consigo facer uso 
dos mesmos. 
 
Ciclo de materiais 

Un aumento da actividade industrial xera un maior volume de residuos que deberanse tratar. 
 
Atmosfera e cambio climático 

A execución de novas construcións e infraestruturas poderían supoñer un incremento 
partículas de po e ruído. 

11 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE OS PLANS SECTORIAIS E 
TERRITORIAIS 

Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) 

Aprobadas polo Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, polo que se aproban definitivamente as 
directrices de ordenación do territorio. Este instrumento ten como finalidade precisar a 
definición dun modelo territorial para Galicia, establecendo as pautas espaciais de 
asentamento das actividades. 
 
A vila de Portomarín está considerada como núcleo principal por se capitalidade municipal e 
por desempeñar unha centralidade socioeconómica no seu ámbito. A presente modificación 
puntual no entorno do Polígono industrial, localizado a escasa distancia da vila, non ten 
ningún efecto na ordenación territorial proposta nas DOT, xa que a actuación está localizada 
no ámbito adecuado para o uso industrial e comercial. 
 
Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia 

Aprobado polo Decreto 37/2014, do 27 de marzo (DOG nº61 de 31 de marzo), é o instrumento 
básico para a planificación, ordenación e xestión en rede das zonas de especial conservación 
(ZEC) e das Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA). 
 
O concello de Portomarín non presenta ningunha área clasificada como ZEC o ZEPA. 
 
Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na comunidade autónoma de Galicia 

Aprobado na Resolución do 5 de maio de 2014 pola que se fai pública a aprobación definitiva 
e as súas disposicións normativas. 
 
Neste plan inclúese o Parque industrial Monte do Cristo co código de área 27049011. No 
momento de aprobación do Plan sectorial, o Polígono industrial atopábase en fase de 
execución. Na actualidade o Sector 1, obxecto da ampliación, conta coas obras de 
urbanización rematadas e, polo tanto, incorporadas ao mercado de solo empresarial. 
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Unha vez acadada a aprobación definitiva da ampliación, esta deberase incorporar ao Plan 
sectorial. 
 
Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Portomarín 

O Plan Xeral estase a redactar paralelamente á presente Modificación puntual das NNSSP, 
encontrándose en fase de elaboración do documento para a aprobación inicial por parte do 
Concello. Unha vez acadada a aprobación definitiva de dita Modificación puntual as súas 
determinacións incorporaranse ao Plan Xeral. 

12 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR, E NA MEDIDA 
DO POSIBLE, CORRIXIR CALQUERA EFECTO NEGATIVO 
RELEVANTE NO MEDIO 

Sobre as variables ambientais identificadas propóñense medidas para evitar e/ou paliar os 
posibles efectos negativos: 
 
Paisaxe 

O desenvolvemento da modificación puntual ten como fin a implantación dunha industria, a cal 
requirirá a adopción de medidas concretas tendentes a súa integración paisaxística. 
 
Patrimonio natural 

A normativa do PXOM en redacción, así como a lei 9/2002, determinan as actividades que se 
poden desenvolver en cada categoría de solo. 
 
Ocupación do territorio 

Coa ampliación na delimitación de solo para uso industrial trátase de fomentar estas 
actividades en zonas que xa se atopan artificializadas, priorizando a súa ocupación antes de 
acometer novos desenvolvementos. 
 
Ciclo de materiais 

O Concello conta cun área de recollida selectiva de refugallos e dispón dos colectores no 
Polígono industrial necesarios a fin de obter un tratamento axeitado dos mesmos. 
 
Atmosfera e cambio climático 

As recomendacións para minimizar os efectos negativos do desenvolvemento da modificación 
puntual serán a humectación das zonas en obras para evitar a creación de partículas en 
suspensión, uso de barreiras vexetais para paliar o ruído, control da maquinaria empregada 
que deberá cumprir a normativa de emisións e dispoñer da documentación acreditativa que o 
garanta, entre outras. 

13 SEGUIMENTO AMBIENTAL DO PLAN 
Establecerase un sistema de avaliación continua da incidencia da modificación puntual, 
comprobando si se teñen en conta as medidas indicadas para evitar e paliar os efectos 
negativos, así como para detectar os posibles impactos ambientais negativos non previstos. 
 
Propóñense unha batería de indicadores para proceder á medición e evolución das variables 
identificadas. 
 
Paisaxe 

Indicador: Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe. 
Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público. 
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Unidade de medida: número de puntos acondicionados. 
Fonte de datos: Municipal. 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual. 
Tendencia desexable: estabilizar e aumentar. 
 
Patrimonio natural 

Indicador: Espazos e áreas protexidas. 
Descrición: Superficie (ha) espazos e áreas recollidos/as nalgunha das categorías da Lei 9/2001 de 
Conservación da Natureza de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da 
biodiversidade así como os recollidos nos instrumentos de ordenación do territorio con incidencia no 
planeamento municipal. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Consellería do medio rural. 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual. 
Tendencia desexable: estabilizar e aumentar. 
 
Ocupación do territorio 

Indicador: Consumo de solo planificado. 
Descrición: indicador do grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por urbanización 
no Concello. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: PXOM. 
Método de cálculo: (superficie (ha) de núcleo rural + urbano consolidado + urbano non consolidado + 
urbanizable delimitado + urbanizable non delimitado + sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello. 
Actualización: modificacións puntuais ou revisións do PXOM. 
 
Indicador: Consumo de solo executado. 
Descrición: indicador do grado de consumo de solo real (executado) por urbanización no Concello. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal. 
Método de cálculo: (superficie (ha) de núcleo rural + urbano consolidado + urbano non consolidado + 
sistemas xerais) / superficie (ha) do Concello. 
Nota: considéranse os urbanizables desenvolvidos como urbano a efectos do cálculo, aínda que 
conserven a categoría de urbanizable ata a revisión do PXOM. 
Actualización: cada vez que se execute un plan de desenvolvemento. 
 
Indicador: Grao de ocupación de solo industrial de nova creación. 
Descrición: informa sobre o grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido no PXOM 
e desenvolvido polo Plan parcial ou Plan de sectorización correspondente. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Promotor. 
Método de cálculo: (parcelas ocupadas/parcelas totais)*100 (o cálculo faise para cada un dos sectores 
de solo de uso industrial). 
Actualización:Anual. 
 
Indicador: Emisións totais ao solo. 
Descrición: volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida no Concello. 
Unidade de medida: t/ano. 
Fonte de datos: rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes. 
Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo. 
Actualización: Anual. 
 
Sociedade 

Indicador: Evolución da poboación. 
Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo. 
Unidade de medida: Número total de habitantes. 
Fonte de datos: IGE. 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual 
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Tendencia desexable: Estabilizar e aumentar. 
 
Indicador: Taxa total de emprego. 
Descrición: A taxa de emprego defínese como a proporción de persoas ocupadas dentro do grupo de 
poboación con idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa evolución positiva asóciase con 
maiores niveis de cohesión social e calidade de vida. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: IGE. 
Método de cálculo: nº persoas ocupadas/nº persoas en idade activa. 
Actualización: Anual. 
Tendencia desexable: Aumentar. 
 
Indicador: Crecemento vexetativo. 
Descrición: Permite medir o crecemento ou a regresión en termos de poboación. 
Unidade de medida: Nº de habitantes. 
Fonte de datos: IGE. 
Método de cálculo: Nacementos – defuncións. 
Actualización: Anual 
Tendencia desexable: Aumentar. 
 
Economía 

Indicador: Empresas con sistema de xestión ambiental. 
Descrición: Informa da integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción existentes. Na 
actualidade os sistemas máis estendidos de xestión ambiental son as normas ISO 14001 e o sistema 
comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS). 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos:Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001, Consellería de Economía e Industria 
(www.observatoriocalidade.org)  
Método de cálculo: Nº de empresas con sistema implantado de xestión ambiental/nº total de empresas. 
Actualización: Anual. 
 
Indicador: Empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC). 
Descrición: Número de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC). 
Unidade de medida: Nº de empresas 
Fonte de datos: Rexistro IPPC - CMATI 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual. 
 
Enerxía 

Indicador: Consumo anual de enerxía en equipamentos municipais. 
Descrición:Consumo anual de enerxía (electricidade, calefacción e auga quente) polos equipamentos 
municipais por habitante censado no Concello. 
Unidade de medida: kWh/habitante 
Fonte de datos: Facturas de electricidade, calefacción e auga quente; Padrón de habitantes. 
Método de cálculo: Consumo total de enerxía/número de habitantes empadroados. 
Actualización: Anual. 
 
Indicador: Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais. 
Descrición: Número de edificios ou equipamentos con produción autónoma de electricidade, auga 
quente ou calefacción, mediante sistemas de paneis solares térmicos ou fotovoltaicos, eólica, xeotérmica 
ou caldeiras de biomasa con subministro local. 
Unidade de medida: Número de edificios ou equipamentos. 
Fonte de datos: Municipal. 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual. 
 
Indicador: Sistemas de iluminación de baixo consumo. 
Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en infraestruturas e 
equipamentos colectivos existentes ou programados. 
Unidade de medida: % 
Fonte de datos: Municipal 
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Método de cálculo: Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / nº sistemas de iluminación totais. 
Actualización:Anual. 
 
Atmosfera e cambio climático 

Indicador: Emisións á atmosfera de orixe industrial. 
Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción industrial 
emprazadas no Concello. Este indicador abrangue as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI): 
CO2, CH4, N2O, HFC, SF6, PFC. 
Unidade de medida: t/ano 
Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes EPER-PRTR 
Método de cálculo: - 
Actualización: Anual. 
 
Indicador: Exposición da poboación á contaminación acústica. 
Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo o índice 
de ruído Lden nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos. 
Unidade de medida: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos. 
Fonte de datos: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX), autonómicos (Dirección Xeral de 
Infraestruturas, CMATI). 
Método de cálculo: Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos de valores de 
Lden de 55, 65, e superiores aos 75 dB(A) 
Actualización: Cada cinco años. 
 
Indicador: Exposición da poboación á contaminación electromagnética. 
Descrición: Poboación dentro do ratio de afección de fontes de contaminación electromagnética 
(instalacións de telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, redes WIMAX) emprazadas 
en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural. 
Unidade de medida: Nº habitantes.  
Fonte de datos: Municipal. 
Método de cálculo: Considérase zona de afección a recomendación do Consello da Unión Europea de 
limitar a densidade de corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde poida permanecer un tempo 
prolongado e se calcula de forma teórica uns niveis de referencia para o campo electromagnético de 50 
Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico de 100 μT para o campo electromagnético (Fonte: Red Eléctrica 
Española). 
Actualización: Revisión do Plan. 
 
Ciclo hídrico 

Indicador: Abastecemento de auga municipal. 
Descrición: Avalía o consumo de auga subministrado pola rede de abastecemento municipal, así como 
as perdas rexistradas na rede de distribución. Considera o consumo total dos sectores doméstico, 
comercial e industrial, os equipamentos e servizos municipais e, para o caso de Concellos rurais, o 
consumo por explotacións agropecuarias. 
Unidade de medida: litros / (persoa equivalente x día). 
Fonte de datos: Empresa subministro. 
Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo doméstico + consumo industrial + consumo 
comercio + consumo equipamentos e servizos municipais + perdas da rede de distribución + consumo 
agrogandeiro) / nº habitantes 
Actualización: Trimestral. 
 
Indicador: Saneamento de augas residuais. 
Descrición: Avalía a porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento. 
Unidade de medida: %.  
Fonte de datos: Concello, EIEL.. 
Método de cálculo: Poboación conectada á rede de saneamento / poboación total 
Actualización: Anual. 
 
Indicador: Emisións totais á auga por actividade económica. 
Descrición: Informa sobre o volume de emisións á auga xeradas pola actividade económica. 
Unidade de medida: t/ano. 
Fonte de datos: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes. 
Método de cálculo: Produción total de emisións 
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Solo Urbano do Polígono Industrial
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Alternativa 0: Non ampliación do Polígono Industrial Alternativa 1: Ampliación do Polígono Industrial segundo as necesidades do proxecto de Coren

Infraestruturas

Abastecemento - Depósitos

Abastecemento - Conducións

Equipamentos e Dotacións

Espazo libre - zona verde

Outras dotacións e equipamentos

Abastecemento - Distribución
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Alumeado público - Puntos de luz

Saneamento - Colectores

Saneamento - Redes de saneamento
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Outros

Edificacións

Curvas de nivel 5 m

[ [ Rede eléctrica
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ESPAZO LIBRE - ZONA VERDE
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EQUIPAMENTO DEPORTIVO
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