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0. Introdución 
O presente estudo constitúe o Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA), forma parte do 
proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica á que é sometido documento de Plan Xeral de 
Ordenación Municipal de Cervantes. O devandito documento pretende dar resposta aos 
requirimentos da Lei 9/2006 de avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 
medio, que ten por obxecto promover un desenvolvemento sostible, conseguir un elevado 
nivel de protección do medio ambiente así como contribuír á integración dos aspectos 
ambientais na preparación e adopción de plans e programas, mediante a realización dunha 
avaliación ambiental daqueles que poidan ter efectos significativos no medio ambiente. 
 
Coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio 
e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica que determina a 
Lei 9/2006, queda integrado co procedemento de elaboración e tramitacións dos instrumentos 
de ordenación urbanística establecidos na Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia, coas súas posteriores modificacións. 
 
O procedemento a seguir para o sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal de 
Portomarín á Avaliación Ambiental Estratéxica é o seguinte: 
− O concello (órgano promotor) elabora o documento de inicio. Neste documento recóllense 

de maneira resumida as características máis significativas do concello de Cervantes, ao 
mesmo tempo que se expoñen as directrices que rexen o Plan Xeral de Ordenación 
Municipal (PXOM). 

− Este documento de inicio é remitido á Secretaría de Calidade e Avaliación Ambiental da 
Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas (órgano ambiental). A 
consellería examina o documento, sométeo a exposición pública e elabora o Documento 
de Referencia, que servirá de guía para que o concello elabore o ISA. 

− Chegados a este punto, o concello de Cervantes elabora o ISA, que será un documento 
no que se plasmará o estudo das posibles alternativas estudadas na redacción do PXOM, 
confrontándoas cos criterios establecidos para as diferentes variables ambientais, así 
como a selección da alternativa que finalmente se consolide como proposta definitiva do 
plan. 

− Unha vez aprobado o plan inicialmente, este someterase a exposición pública (incluído 
tamén o ISA) por un período de 2 meses no cal se poderán formular alegacións. 

− Transcorrido este período, o concello promotor envía ao órgano ambiental a 
documentación completa do plan que tome en consideración o informe de 
sustentabilidade ambiental, as alegacións e os informes presentados no período de 
consultas, así como unha proposta de Memoria Ambiental de conformidade no disposto 
no artigo 12 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados 
plans e programas no medio ambiente. 

− Posteriormente o órgano ambiental redactará a Memoria Ambiental, coa cal validará o 
procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica do PXOM de Cervantes; conterá as 
determinacións finais que deban incorporarse á proposta do plan e terase en conta no 
plan antes da súa aprobación definitiva. 

− Unha vez aprobado o Plan definitivamente, o órgano promotor cumprirá os requirimentos 
de publicidade establecidos no artigo 14 da Lei 9/2006, poñéndoo a disposición do 
órgano ambiental, das Administracións públicas consultadas e do público afectado, xunto 
coa documentación especificada no mesmo artigo. 

− Finalmente, o órgano promotor realizará un seguimento dos efectos na sustentabilidade 
da aplicación ou execución do Plan, na que o órgano ambiental poderá participar. 

1. Antecedentes na tramitación do plan 
O Concello Pleno na sesión extraordinaria do 5 de decembro de 2008 acordou a contratación 
mediante procedemento aberto por concurso público e trámite de urxencia a Asistencia 
técnica de redacción de PXOM do Concello de Cervantes. A Mesa de contratación reuniuse 
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facendo a proposta de adxudicación a gAU Arquitectura e Urbanismo SLP co que colabora de 
maneira determinante a Universidade de Santiago de Compostela a través do grupo de 
investigación Laboratorio do Territorio. Esta proposta foi ratificada pola Xunta de Goberno 
Local o 9 de xaneiro de 2009. 
 
A continuación recóllese de forma sintética as etapas de tramitación executadas así como a 
recepción dos informes emitidos pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas ata o momento: 
− Firma do contrato (Xaneiro 2009). 
− Información urbanística e diagnóstico (Xuño 2009). 
− Documento de Inicio para Avaliación Ambiental Estratéxica (comunicación de inicio do 

procedemento de elaboración do PXOM ao Servizo de Avaliación Ambiental) (Maio 2010). 
− Recepción do Informe de modificacións do Anteproxecto de Planeamento como 

Documento de Inicio (Xuño 2010). 
− Cumprimentación das modificacións no Anteproxecto de Planeamento como Documento 

de Inicio (Maio 2011). 
− Documento de Referencia (Setembro 2011). 
− Documento para informe previo á Aprobación Inicial, incluíndo o Informe de 

Sustentabilidade Ambiental (Decembro 2011). 
− Recepción do Informe Integridade Documental (Febreiro 2012). 
− Emisión do Documento coa Cumprimentación do Informe de Integridade Documental no 

Documento para informe previo á Aprobación Inicial, incluíndo o Informe de 
Sustentabilidade Ambiental (Xuño 2013). 

− Recepción do Informe previo á Aprobación inicial (Setembro 2013). 

2. Informe de sustentabilidade ambiental (ISA) 
A elaboración do ISA ten como obxectivo o estudo das alternativas de planeamento viables e 
confrontalas coas variables e os criterios de sustentabilidade establecidos. Finalmente a 
alternativa seleccionada como proposta de planeamento será a que minimice os efectos 
negativos sobre o territorio e potencie os positivos, dende o punto de vista medio ambiental. 
 
O documento ISA, como parte integrante na documentación do PXOM, seguirá a estrutura e 
incluirá os aspectos indicados no Documento de Referencia, en coherencia e desenvolvendo 
o establecido no Anexo I da Lei 9/2006, do 28 de abril. 
 
A cartografía relacionada co ISA está integrada na serie de planos de información territorial 
que forma parte da documentación do PXOM. 

3. Determinación do ámbito de influencia do planeamento 
O ámbito de influencia do PXOM determínase en función do alcance dos efectos previsibles 
identificados para as distintas variables de sustentabilidade. No Concello de Portomarín este 
ámbito limítase dentro do termo municipal, o que supón unha área de 115,10 km2. 
 
O concello de Portomarín encádrase na chamada “Galicia interior”, xunto cos municipios de 
Lugo, Friol, Castroverde, Guntín, O Corgo, Outeiro de Rei e Rábade forma a Comarca de Lugo 
e dentro desta encádrase no extremo Sur. O Concello conta cunha poboación de 1.763 
habitantes (período 2010, fonte INE), repartidos en 101 entidades de poboación agrupadas, á 
súa vez, en 19 parroquias. 
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4. Análise e diagnose obxectiva da contorna 

4.1. Análise obxectiva da situación actual 
Neste apartado farase unha breve descrición da contorna do concello de Portomarín, xa que 
esta diagnose plásmase de maneira minuciosa e detallada no documento Estudio do Medio 
Rural e Análise do Modelo de Asentamento Poboacional. 

4.1.1. Condicionantes ambientais 
O termo municipal 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; o Val do Río Miño, os Outeiros centrais e os montes 
occidentais que dividen as cuncas do Miño e do Ulla, e que serán fundamentais a hora de 
determinar as unidades paisaxísticas do termo municipal. 

A altitude non supera os 800 m, situándose as cotas mais baixas nas ribeiras do Miño. As 
pendentes son moderadas atopándose maioritariamente entre o 5 e o 15%. 

En canto á hidroloxía, Portomarín pertence á Confederación hidrográfica do Miño-Sil, e sitúase 
integramente na bacía do Miño Alto. A principal arteria hidrográfica do concello de Portomarín 
constitúea o río Miño que percorre o concello en dirección Norte-Sur ó longo da beira leste do 
mesmo. Do resto da rede hídrica, destacan o Río Ferreira, Rego de Ferreira de Zamolle e Rego 
de Cunqueiro. 

4.1.2. Aproveitamento e usos do solo 
Una das bases económicas do concello é o sector primario, que emprega á unha boa parte da 
poboación ocupada (entorno ó 41,56% en 2001, segundo o censo de vivendas). O sector 
servizos e o que máis poboación emprega, 42,81% dos ocupados, concéntrase 
fundamentalmente no núcleo de Portomarín. O comercio e a hostalería representan un papel 
importante, neste apartado compre destacar a importancia do turismo ligado ó paso do 
Camiño de Santiago Francés polo municipio. Similares resultados se obteñen collendo as 
afiliacións á Seguridade Social en alta laboral, para o período de outubro 2011. 

Segundo o rexistro na Consellería de Medio rural, existen un total de 21 montes veciñais en 
man común. 

4.1.3. Condicionantes económicos e sociais 
A escasa densidade poboacional de 15,3 hab/km2 (IGE 2010), está moi por debaixo da media 
da provincia de Lugo (35,9 hab/km2) e da media galega (94,6 hab/km2). A evolución 
demográfica da última década amosa un importante saldo regresivo, pasando de 2099 
habitantes no ano 2000 a 1763 no 2010 (INE 2010), o que supón un descenso de poboación 
do 16%. 

4.1.4. Infraestruturas e servizos 
En canto as vías de comunicación, polo concello discorren dúas estradas de entidade estatal, 
a N-540 e a N-640. Tamén conta con rede autonómica, a LU 633 que vai dende Pedrafita(N-VI) 
a N-54, a  LU 633R2, a LU 613, que vai de Portomarín (LU 633) a Cendoi; a LU 612 , que une 
Lugo (antiga N-540) con Portomarín; e a LU 610 que vai de Río Ferreira (LU 612) a Portomarín 
(LU633). Na actualidade atópanse “pendente de licitación” os tramos da A-56 ,que unirán 
Lugo e Ourense, e que afectan ó concello de Portomarín. 
 
Cóntase con poucas redes públicas de abastecemento, tan só dispoñen dela en 16 núcleos 
de seis parroquias do Concello. No resto de núcleos a distribución levase a cabo de xeito 
autónomo mediante traídas particulares e pozos privados. Cóntase con 6 depósitos con 
capacidades que van dende os 24 m3 ata os 1.000 m3. Tan só tres destes depósitos contan 
con potabilizadora (Portomarín, León e Recelle). 
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A rede de saneamento conta con tres tramos principais, Vilaxuste, Recelle e Portomarín, que 
dan servizo a sete entidades de poboación. O resto de saneamento do municipio realízase 
mediante pozos negros ou fosas sépticas individuais. 

No referente ó servizo de recollida, existe recollida selectiva nos núcleos de Portomarín, 
Gonzar, Castomaior, O Hospital e Vendas de Narón, todos eles situados ó paso do Camiño de 
Santiago polo termo municipal. No resto de núcleos do concello o sistema de recollida 
selectiva resulta deficitaria obriga a poboación a desprazarse grandes distancias para 
depositar este tipo de refugallos, co que se podería dicir que so existe unha recollida de lixo 
selectiva axeitada no núcleo de Portomarín. Contase con punto limpo dende o ano 2005, que 
recolle plásticos agrícolas, entre outros refugallos. 

4.1.5. Condicionantes culturais 
Do patrimonio cultural, destaca a ruta xacobea do Camiño Francés que atravesa o termo 
municipal de leste a oeste, e que se converteu nunha compoñente principal da base turística 
do concello. 

4.2. Relación dos plans, programas e estratexias 

4.2.1. Introdución 
Identificaranse neste apartado aqueles requirimentos xurídicos do marco legal vixente a nivel 
galego, español, europeo e internacional e as incidencias principais das medidas destes 
instrumentos. Terase en consideración tamén o planeamento vixente nos concellos limítrofes, 
a fin de acadar a máxima relación posible, e non supor un impacto coa estrutura territorial a 
escala supramunicipal. 

Táboa I. 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. 

Segundo se desprende da revisión feita do espazo colindante, a maior parte das áreas de 
contacto correspóndense con solo rústico de protección das augas, forestal ou agropecuario, 
as que se  tentou neste PXOM darlle continuidade, pero tamén aparecen afeccións de 
elementos arqueolóxicos sitos no concello de Taboada e Monterroso, que se recolleron no 
catalogo, e que se tiveron en conta na clasificación do solo rústico. 

Portomarín non conta con ningún espazo natural catalogado na Lei 9/2001, do 21 de agosto, 
de Conservación da Natureza de Galicia, sen embargo neste Concello atópanse tres humidais, 
o de Grumelez, o de Narón e o encoro de Belesar incluídos dentro do Inventario de Humidais 
de Galicia (IHG) segundo o Decreto 127/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime 
xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia. Como xa se 
comentou con anterioridade, estase a tramitar o documento “Proposta de ampliación da Rede 
Natura 2000 de Galicia”, Dentro dos novos espazos atópase o LIC Miño – Neira, ES1120019, 
parte do cal se atopa no termo municipal de Portomarín, este espazo será integrado no plan 
cando se conte coa aprobación definitiva desta proposta de ampliación. 

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 
depuración, principalmente sobre o nitróxeno e fósforo. 

O Concello pertence ao Distrito forestal IX Lugo-Sarria.  

Está englobado dentro da D.O. Ribeira Sacra, subzona de Chantada. 
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En canto ó patrimonio destaca o Conxunto histórico: Poboado da Vila de Portomarín, froito 
dun esforzo planificado derivado do traslado do núcleo dende a súa localización orixinal, que 
serve de escala no Camiño de Santiago. 

Para a elaboración deste PXOM séguense as determinacións definidas nas DOT para o 
concello de Portomarín, que estaría englobado nos sistemas de asentamento para os núcleos 
principais dos concellos e parroquias rurais que non son nodos para o equilibrio do territorio; 
quedando definido como un espazo rural intermedio. Esta tipoloxía de núcleos terían como 
obxectivos albergar as dotacións básicas no núcleo principal, neste caso en Portomarín, do 
tipo administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local. En canto as 
parroquias, o desenvolvemento centrase arredor dos núcleos principais a fin de optimizar e 
rendabilizar os recursos. 

4.2.2. Disposicións básicas 

4.2.2.1. 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. 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. 

4.2.2.2. 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). 

4.2.2.3. Autonómica 
 Lei 9/2002 do 30/12/02, Lei de ordenación urbanística e protección do medio rural 

de Galicia. (DOG 31/12/2002). 

 Lei 15/2004 do 29 de decembro, Modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (DOG 
31/12/2004). 

 Lei 6/2007 do 11 de maio, Medidas urxentes en materia de ordenación do territorio 
e do litoral de Galicia (DOG 16/5/2007). 
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 Lei 6/2008 do 19 de xuño, Medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola 
que se modifica a Lei 9/2002 do 30 de decembro, de ordenación do territorio e do 
litoral de Galicia (DOG 30/6/2008). 

 Lei 2/2010 do 25 de marzo, Medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 do 30 
de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural (DOG 
31/3/2010). 

 Lei 15/2010, de 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas (DOG 
30/12/2010). 

 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. 

4.2.2.4. Disposicións sectoriais 

4.2.2.4.1 ESTRADAS 

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) 

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). 

4.2.2.4.2 INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS 

 Real Decreto 2857/1978, de 28 de agosto, Regulamento xeral para o réxime da 
minería (BOE 28/8/1978). 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 4-7 

 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). 

4.2.2.4.3 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 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). 
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 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). 

4.2.2.4.4 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). 

 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) 
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 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. 

4.2.2.4.5 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. 

4.2.2.4.6 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). 

 Decreto 232/2008 de 23 de outubro, sobre Inventario xeral do patrimonio cultural 
de Galicia. 

4.2.2.5. Convenios, convencións, declaracións, plans directores e outros 

4.2.2.5.1 O MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL 

 informe Brundtland (1987), que conten a definición, internacionalmente aceptada, 
de desenvolvemento sostible: aquel que satisfac as necesidades actuais sen 
poñer en perigo a capacidade das xeracións futuras de satisfacer as súas propias 
necesidades. 

 A Declaración de Río de Janeiro (1992). A Conferencia das Nacións Unidas sobre 
o Medio e o Desenvolvemento celebrada en Río de Janeiro en xuño de 1992, 
proclama 27 principios a través dos que se recoñece a natureza integral e 
interdependente da Terra. A protección do medio deberá constituír parte 
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integrante do proceso de desenvolvemento, non podéndose considerar de forma 
illada. 

 A Declaración de Johannesburgo (2002). O Cumio Mundial sobre 
Desenvolvemento sostible celebrado en Johannesburgo en setembro de 2002 
reafirmou os principios de Rio de Janeiro, instando ós países a que asumisen a 
responsabilidade colectiva de avanzar e fortalecer os piares do desenvolvemento 
sostible, e dicir, o desenvolvemento económico, social, e a protección do medio 
natural; tanto a nivel local, rexional como global. 

 Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, onde o obxectivo 
último é a estabilización das concentracións atmosféricas de Gases Efecto 
Invernadoiro (GEI). 

 Convenio Ramsar sobre Terreos Húmidos de Importancia Internacional para as 
Aves Acuáticas (1971). 

 Convenio sobre Diversidade Biolóxica (1992), cuxos obxectivos son a 
conservación da biodiversidade, o uso sostible dos seus compoñentes e a 
participación xusta e equitativa dos beneficios resultantes do emprego dos 
recursos xenéticos. 

 Outros referentes: Decenio das Nacións Unidas para os desertos e Loita contra a 
Desertización (2007), Protocolo de Kyoto (1997), Convenio de Berna relativo á 
Conservación da Vida Silvestre e do Medio Natural de Europa (1986) 

4.2.2.5.2 O MARCO DE REFERENCIA EUROPEO 

 VI Programa de medio ambiente da Unión Europea (2001-2010), onde se definen 
catro areas de actuación: 

o Intentar mitigar o cambio climático 

o Protexer e restaurar o funcionamento dos sistemas naturais e deter a perda de 
biodiversidade da Unión europea e do mundo protexendo os chans contra a 
erosión e a contaminación. 

o Acadar un nivel de calidade ambiental onde as concentracións de 
contaminantes de orixe humana, incluídos diferentes tipos de radiación, non 
comportes efectos nin riscos significativos sobre a saúde humana. Política 
centrada no “principio de precaución”. 

o Acadar un consumo de recursos renovables e non renovables que non supere 
a capacidade de carga do medio ambiente. 

 Directrices Estratéxicas Comunitarias de Desenvolvemento Rural, cos seguintes 
obxectivos: 

o Mellorar a competitividade agraria 

o Mellorar o medio e ámbito rural 

o Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e diversificar a economía rural 

o Desenrolar a capacidade local de xeración de emprego e diversificación 

o Garantir a coherencia da programación 

o Complementariedade entre instrumentos comunitarios 

4.2.2.5.3 O MARCO DE REFERENCIA ESTATAL 

 Estratexia Española para o desenvolvemento sostible (2007), que fomenta un 
enfoque integrador da dimensión económica, social, ambiental e global da 
sostibilidade do desenvolvemento cos seguintes obxectivos: 
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o Garantir a prosperidade económica 

o Asegurar a protección do medio ambiente 

o Evitar a degradación do capital natural 

o Fomentar unha maior cohesión social tendo en cota as dinámicas 
demográficas 

o Contribuír ó desenvolvemento dos países menos favorecidos cara a 
sostibilidade global. 

 Plan Nacional de Adaptación ó Cambio Climático para a coordinación entre 
administracións públicas para as actividades de avaliación de impactos, 
vulnerabilidade e adaptación ó cambio climático. Destácanse dous pilares: 
o Coordinación de estratexias de adaptación nacional e autonómicas 

o Potenciación de I+D+I 

 Plan Estratéxico de Infraestruturas 2005-2020 

4.2.2.5.4 O MARCO DE REFERENCIA AUTONÓMICO 

 Plan Galego de Ordenación de recursos piscícolas e dos Ecosistemas Acuáticos 
Continentais, cos seguintes obxectivos: 

o Mellorar a situación dos recursos piscícolas e dos ecosistemas fluviais 

o Incrementar o valor recreativo da pesca e potenciala como elemento 
dinamizador da economía rural. 

o Fomentar a pesca como actividade recreativa de achegamento á comprensión 
do medio rural 

o Axeitar os medios da administración ás novas esixencias técnicas e demandas 
sociais. 

 Estratexia Galega de desenvolvemento Sostible (EGDS), que representa a 
oportunidade de concretar un modelo de futuro, un marco de referencia que 
permita aproveitar as sinerxías e complementariedades, fortalecer as vantaxes 
comparativas. 

 Estratexia Galega ao Cambio Climático, Programa Marco Galego do Cambio 
Climático 2010-2020 e Plan Galego de Acción fronte ó Cambio Climático; este 
último concrétase en tres vertentes principais: 

o Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro 

o Fomento da investigación sobre o cambio climático en Galicia e a 
sensibilización e formación do conxunto da poboación 

o Favorecer a adaptación da nosa sociedade ós cambios previsibles nos 
sistemas naturais, económicos e sociais, a fin de reducir os impactos 
negativos identificados e de aproveitar as oportunidades que do propio 
cambio se podan derivar. 

 Plan de xestión de Residuos Municipais 2007-2017, cos seguintes obxectivos: 

o Previr riscos para a saúde, a auga, o aire, o chan, a flora e a fauna 

o Preservar a paisaxe e os espazos naturais, en especial os espazos protexidos. 

o Promover a redución da xeración de residuos en orixe e a diminución da súa 
perigosidade. 

o Fomentar a reutilización en orixe, a recollida selectiva, etc 
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o Responsabilizar os axentes económicos que poñen no mercado produtos que 
se converten en residuos para que adopten as medidas oportunas para 
asegurar a súa correcta xestión. 

o Conseguir a eliminación de residuos controlada e impedir o abandono e 
depósito inadecuado ou disposición incontrolada. 

o Rexenerar os espazos degradados e acometer a descontaminación do solo 

o Promover a participación e a colaboración activa dos axentes implicados na 
produción e na xestión dos residuos, así como a sensibilización e 
concienciación social. 

o Promover programas de educación en materia de residuos 

o Desenrolar instrumentos de planificación, inspección e control que favorezan a 
suficiencia, seguridade e eficiencia das actividades de xestión dos residuos. 

 Plan Enerxético de Galicia 2010-2015, cuxo principal obxectivo é o aforro 
enerxético. 

 Plan de Saneamento de Galicia 2000 – 2015. 

 Plan de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2007-2013, co obxectivo principal 
de reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal, mellorando a calidade de 
vida e economía rural e fomentando a gobernanza. 

 Plan Director de Estradas de Galicia, que partía entre outros, cos seguintes 
obxectivos: 

o Completar a comunicación de Galicia co exterior: Asturias, Castilla León e 
Portugal. 

o Asegurar as conexións con intercambiadores portuarios, aeroportuarios e 
ferroviarios. 

o Situar o 100% dos asentamento a menos de 30 minutos dunha vía de altas 
prestacións. 

o Aproximar as 7 grandes cidades galegas entres si. 

o Mellorar o acceso ós entornos urbanos, ós equipamentos de carácter 
supramunicipal e ás grandes áreas industriais e loxísticas. 

o Proporcionar a todos os usuarios as condicións axeitadas de mobilidade. 

o Minimizar o impacto das infraestruturas na paisaxe. 

 Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015 (Plan MOVE), no 
que un dos principais obxectivos é acadar a mobilidade sostible, compatibilizando 
desenrolo económico coa preservación do medio ambiente. 

5. Definición de obxectivos do plan 

5.1. Introdución 
Como se deduce da análise feita ata agora, e en coherencia co ámbito e as dinámicas 
territoriais, a protección dos valores patrimoniais e naturais así como o seu uso racional, serán 
o eixo central da planificación en Portomarín, ademais de promover o recoñecemento e a 
consolidación dos asentamentos existentes, como os centros de residencia e das actividades 
tradicionalmente asociadas a eles, evitando a dispersión e na busca dun desenvolvemento 
sustentable.  

Feita a análise obxectiva do contorno, e posible deducir cales son os elementos estratéxicos 
do territorio: 
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 As áreas de interese cultural e patrimonial e dentro delas a Vila de Portomarín e o 
seu papel estratéxico no Camiño Xacobeo. 

 Os cursos de auga, onde é especialmente destacado o río Miño. 

 As areas de interese ambiental e a planificación de actividades orientadas e 
compatibles. 

 Recuperación e mantemento de actividades agrogandeiras e forestais.  

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) é o único instrumento que habilita para a 
ordenación urbanística integral dos concellos, e polo tanto do uso polo que se clasifica o solo, 
define os elementos fundamentais da estrutura xeral adoptada para a ordenación urbanística e 
establece as determinacións para promover o seu desenvolvemento e execución. Así mesmo 
define o modelo de utilización do territorio a través de determinacións xenéricas para a 
totalidade e específicas para cada clase de solo. Para isto determínanse unha serie de criterios 
base que rexen a proposta de obxectivos: 

 Adecuación do Plan á normativa e lexislación urbanística vixente, autonómica e 
estatal. 

 Adecuación dos criterios de partida do PXOM á realidade actual de Portomarín. 

 Unha ordenación que, sen alterar o modelo tradicional preexistente, faga 
concordar o sistema tradicional de asentamentos coas tendencias mais positivas 
detectadas hoxe en dia, tentando que se favoreza o acaemento entre esa 
ordenación e o conxunto de roles novos, sobre dos que existen fundadas 
expectativas de que poidan xogar un importante papel no futuro mais ou menos 
inmediato. 

 A conservación e mellora da parroquia coma institución básica da convivencia 
cotiá, procurando o mantemento da poboación no territorio. 

 A resolución de todos os problemas que poidan orixinar o cumprimento das 
expectativas que se depositan nos novos roles do territorio grazas á disposición 
de canles axeitadas. 

 A identificación previa dos valores naturais de conservación asumindo como 
propias as consideracións feitas na Exposición de motivos da Lei 9/2002 
especificamente o indicado nos puntos II.2, II.3 e II.4 

 A protección dos recursos e espazos naturais e do patrimonio natural. 

 Un uso equilibrado do medio rural, considerando o medio ambiente e a paisaxe 
como valores de desenvolvemento e potenciando os usos produtivos intrínsecos.  

 Completación da trama dos núcleos existentes, mellorando a súa funcionalidade e 
impedindo a edificación indiscriminada. 

 Equilibrio territorial en canto a dotacións e equipamentos, empregando como 
ámbito de referencia a parroquia. 

 Operacións estratéxicas que permitan o crecemento ordenado de escala axeitada 
na trama urbana. 

 Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do PXOM. 

5.2. Obxectivos xerais 
En canto ó ámbito territorial, a planificación baséase 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. 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 5-14 

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, concretamente a zona de Lugo Central, e definido nas Directrices de Ordenación do 
Territorio (DOT), como espazo rural intermedio.  

Entre os obxectivos xerais do PXOM están: 

 Acadar unha mellor calidade de vida para os habitantes do concello. 

 Unha ordenación que, sen alterar o modelo tradicional preexistente, faga 
concordar o sistema tradicional de asentamentos coas tendencias mais positivas, 
tentando que se favoreza o acaemento entre esa ordenación e o conxunto de roles 
novos sobre dos que existen fundadas expectativas de que poidan xogar no futuro 
mais ou menos inmediato. 

 Identificar e protexer os espazos de maior calidade natural e cultural do concello. 

 Deseñar un modelo de desenvolvemento acorde cos tempos actuais, para o cal se 
definen os obxectivos estratéxicos para Portomarín. 

De xeito máis diferenciado poden englobarse en dúas categorías: 

5.2.1. No 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 século 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. 

Convén recordar que Portomarín pertencente á Galicia interior con todo o que isto comporta: 
peso importante do sector primario, despoboamento progresivo, pero tamén novas 
oportunidades aínda pouco exploradas: novas accesibilidades e potencialidades 
medioambientais, sen esquecer a importancia de contribuír a conservación, recuperación e 
restauración do patrimonio e os recursos naturais, acadando así un elevado nivel de calidade 
ambiental mediante da planificación e a xestión axeitada. 

5.2.2. No ámbito Urbano 
Contemplando o feito urbano baixo diferentes aspectos e analizando os seus compoñentes 
podemos observar o seguinte: 

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 colectivos. 

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 considerar 
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. 
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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 
materializa e se formula mediante un instrumento coma o Plan Xeral de Ordenación Municipal, 
regulado 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 
reflexión específica que contemple estas singularidades. 

5.3. Obxectivos específicos 
Neste apartado intentaremos fixar as grandes ideas, os destinos de longo percorrido que 
orientaron a redacción deste Plan e a súa xestión futura. Estes vectores parten da 
consideración da singularidade da súa situación como escala e paso obrigado do Camiño de 
Santiago, xa recoñecida historicamente, ao que habería que sumar un entorno natural singular 
e fundamental co río Miño coma principal suxeito e protagonista. 

Tendo presente o horizonte que sinala o cometido dun Plan Xeral: ordenar e regular os usos e 
actividades edificatorias no termo municipal e partindo do resultado da análise e do 
diagnóstico feito no concello as grandes liñas teñen que ser na liña de mellorar as 
infraestruturas deficientes, resolver o uso pouco rendible das dotacións existentes, reorientar o 
crecemento do núcleo principal constituído pola vila de Portomarín acorde co seu carácter e 
condición de paso do Camiño de Santiago e manter a actividade agrogandeira e a turística 
como piares fundamentais da economía do concello.  

5.3.1. Os núcleos rurais e a vila de Portomarín 
O documento normativo terá que ser completo e doado de aplicar, xunto cun sistema de 
xestión urbanística sinxelo e acorde coa capacidade económica e técnica do concello, e 
procurar: 

 Creación dunha vila en concordancia co seu papel no Camiño Xacobeo; aproveitar 
e potenciar a compacidade, xa de por si preexistente nos núcleos, mediante a 
delimitación realizada. 

 Facer do traslado e construción do novo Portomarín un elemento máis de 
promoción. 

 Planificar o entorno tendo en conta actividades orientadas e compatibles. 

 Mellorar e recalificar a oferta turística. 

 Preservar e mellorar o perfil urbano na defensa destes valores. 

 Manter o nivel dotacional e funcional da vila de Portomarín. 

 Revalorización do patrimonio cultural de todo o concello e integralo nas directrices 
do seu desenvolvemento. 

 Redefinir e orientar os usos da infraestruturas e dotacións existentes para obter o 
máximo rendemento delas. 

 Recuperación e mantemento das actividades agrogandeiras e forestais, abordadas 
dende o punto de vista da planificación e ordenación territorial, evitando tamén 
deste xeito a aparición de posibles conflitos entre ambas actividades. 

 Aproveitar a proximidade a Lugo como elemento dinamizador da oferta residencial 
de calidade. 
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 Evitar a exclusión social e facilitar a integración de colectivos como os anciáns. 
Prever un centro de día. 

 A conservación e mellora da parroquia coma institución básica da convivencia 
cotiá, na procura do mantemento da poboación do territorio. 

 Mantemento, a multifuncionalidade e a superposición de usos do solo corrixindo 
as disfuncionalidades apreciadas. 

 Un ordenación do territorio que sirva ademais para diminuír o abandono das terras 
e previr os incendios forestais. 

 Un documento normativo completo e doado de aplicar, que preserva os valores 
esenciais do territorio, en canto a edificabilidade, altura, ocupación, implantación 
topográfica, etc. 

 Unha delimitación de asentamentos que se rexe polo carácter tradicional do 
asentamento e a súa evolución histórica, atendendo a estrutura da propiedade, e 
considerando tanto o grao de colmatación edificatoria como as dotacións 
infraestruturais que posúe ou nas que é deficitario. 

 Garantir a eficacia na prestación dos servizos públicos de abastecemento e 
saneamento. 

5.3.2. Potencialidade do medio natural: o Miño como eixo central 
Baseada na existencia de 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. Por outra banda, o Encoro de Belesar tamén esta catalogado como zona 
sensible segundo a directiva 91/271/CEE, tal como se sinalou en parágrafos anteriores. No 
desenvolvemento do plan tense presente a conservación e protección da natureza, que 
implica avanzar na defensa, recuperación e posta en valor dos recursos naturais. 
 
Esta potencialidade queda reflectida na delimitación de 1.977,26 ha do concello dentro da 
categoría de solo rústico de protección de espazos naturais.e de protección de augas que 
recolle a condición de humedal do encoro de Belesar. 

5.3.3. Aspectos clave – interaccións 

5.3.3.1. Sostibilidade territorial, densidade e límites de crecemento 
Os especiais valores naturais e patrimoniais do territorio municipal de Portomarín, a orografía, 
a fraxilidade dos ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, obriga a 
propor accións e previsións encamiñadas a evitar a urbanización e edificación dispersa, ou o 
consumo inxustificado de novos solos, encamiñándose cara a recuperación, rehabilitación ou 
reforma da edificación existente. 

O valor paisaxístico, patrimonial e ecolóxico debe ser potenciado con unha política de 
preservación, que sirva ademais de soporte para usos e actividades innovadoras, dentro do 
que se da en chamar “conservación activa do medio rural”. 

Non se planifican solos residenciais nas proximidades de calquera espazo natural, nin 
naquelas areas susceptibles de producir impacto visual ou paisaxístico, así como naqueles 
solos con pendente superior ó 30%. 

5.3.3.2. O planeamento e o medio rural 
Exceptuando as áreas delimitadas polo planeamento como solo de núcleo rural, só se 
permitirán as edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades 
agropecuarias, forestais e industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos 
asentamentos, e aquelas que se reflexan no apartado correspondente de normativa, tales 
como aproveitamento das enerxías renovables, actividades turísticas, etc. 
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O PXOM establece as características da edificación en solo rústico (altura, edificabilidade, 
ocupación, distancia entre edificacións, implantación topográfica e paisaxística, ...); controlará 
as súas condicións de implantación no territorio e os impactos producidos. 

Tamén se establecen a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e de 
edificabilidade, tendo en conta as dotacións e equipamentos que posúe e/ou faltan. 

Con respecto a paisaxe, esta é un elemento clave na planificación do territorio, cuxa 
consideración provocou a toma de decisións tales como a corrección de dinámicas e 
tendencias, emprego como recurso para un uso turístico, preservación de areas vacantes, etc. 
consideración da paisaxe agrícola tradicional como patrimonio de valor etnográfico, protección 
de estruturas tradicionais dun xeito efectivo e integral e a creación de condicións axeitadas 
para aplicar unha política que permita a ordenación coordinada da totalidade do territorio. 

5.3.3.3. O planeamento e o patrimonio natural 
A biodiversidade é un obxectivo principal a hora de encamiñar políticas de conservación da 
natureza, a súa preservación e o emprego ordenado dos recursos naturais, son esenciais para 
un desenvolvemento sostible e equilibrado do territorio así como económico e social. 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos 
recursos naturais para evitar accións oportunistas e insolidarias. 

O criterio de concentración rural, prevese que facilite e mellore a xestión das infraestruturas, 
especialmente en canto a saneamento e abastecemento de auga se refiren. 

6. Análise das alternativas 
Antes de comezar coa redacción do PXOM, fíxose unha análise minuciosa do concello, 
procedéndose ó diagnóstico do contexto ambiental e dos principais problemas existentes, así 
como das súas potencialidades e debilidades, o que permitiu expor os obxectivos a acadar. 
Unha vez marcados estes, pasouse a presentar as diferentes alternativas que nos permitan 
acadar ditos obxectivos.  

A primeira alternativa, e así o establece a lexislación vixente, é a de non realización do plan 
(alternativa cero). Esta opción foi descartada, basicamente por dous motivos: o primeiro, e 
máis importante, a lexislación urbanística vixente en Galicia obriga aos concellos a adaptar o 
seu planeamento municipal ao marco xurídico actual. O outro motivo é que o concello de 
Portomarín necesita un modelo de desenvolvemento para o concello adaptado ao momento 
actual. 

Descartada a alternativa cero, analízanse outras posibilidades, avaliando alternativas derivadas 
do grao e intensidade da ocupación, que será desde o punto de vista medioambiental, o 
elemento máis determinante.  

6.1. Alternativa “cero” 
Esta alternativa corresponde ao que representaría non facer nada, isto é, non desenvolver o 
PXOM en curso e manter a situación de partida que, no caso concreto de Portomarín, implica 
seguir coas Normas Subsidiarias de Planeamento vixentes, totalmente obsoletas, carentes da 
máis mínima calidade e dotadas dun alcance expansivo desorbito e que non respecta o 
núcleo orixinalmente ordenado e, polo tanto sen capacidade para ordenar e canalizar 
debidamente estratexias de planificación espacial, tan necesarias nun entorno delicado e fráxil 
coma o do concello. Esta opción ten que ser avaliada en función da situación actual e das 
consecuencias que tal inacción supón hoxe xa para Portomarín, xa suficientemente 
comentadas neste documento. Polo que a avaliación desta alternativa é negativa sen 
paliativos, toda vez que significaría renunciar por parte do concello a exercer o deber de 
proxectar estratexias para ordenar e planificar o territorio que goberna. E para mostra digamos 
que neste momento están censadas 835 vivendas, que por superficie admiten o dobre da 
actual poboación (3.340 hab.) o que da unha idea do nivel de vivenda desocupada ou 
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infraocupada. As NN.SS.P. vixentes prevén unha capacidade residencial (aplicando as 
limitacións da actual lexislación) de 780 vivendas que non se corresponde coa evolución 
demográfica e construtiva. 
 
A non aplicación do PXOM ou alternativa “cero” dende un punto de vista ambiental e 
patrimonial, non incidiría dun xeito positivo, pois parece necesaria a implantación dun 
instrumento que regule e ampare na súa totalidade ás figuras de protección existentes no 
municipio, xestionando de xeito coordinado as actividades, infraestruturas, dotacións e 
equipamentos, que se leven a cabo. 
 
Con esta alternativa poderían xerarse os seguintes efectos negativos ou non desexados: 

 Unha degradación da paisaxe rural con tipoloxías construtivas sen planificación e 
sen tratamento axeitado. 

 Déficits de dotacións e equipamentos que dean resposta as necesidades por falla 
de centralidades claras. 

 Desequilibrios no desenvolvemento, que pode carrexar unha proliferación de 
situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados.  

 Un crecemento difuso que dificultaría o axeitado dimensionado da rede de 
sumidoiros e o tratamento de refugallos, coa conseguinte consecuencia 
medioambiental. 

 Unha ocupación anárquica empregando como base a r ede de camiños xurdida 
sen planificación previa. 

 Un empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño 
acorde coas necesidades. 

A continuación da vixencia destas Normas Subsidiarias, suporían a falla de estudio das 
características diferenciais deste municipio singular, e a falla de integración de tódalas figuras 
de protección, coas consecuencias económicas, sociais e mediambientais que isto podería 
carrexar, e a ilegalidade na que se incorrería ó non adaptarse a lexislación vixente. 

6.2. Alternativa “1” 
A ordenación que se propón como preferente supón a toma de varias decisións que atinxen 
sobre todo á aplicación dos conceptos de clase de solo tal como están expostos na lexislación 
xeral aplicable e como son interpretados pola Dirección Xeral de Urbanismo. Isto que parece 
obvio ten a súa explicación no feito sempre controvertido de delimitar ámbitos que asignan 
dereitos sobre unha realidade moitas veces complexa, froito dun crecemento desordenado e 
totalmente desestruturado, que mantén espazos vacantes fronte a crecementos lineais 
asociados a novas aperturas viarias. Os obxectivos que informa a proposta de ordenación que 
se propón como máis coherente co destino e importancia da vila e concello de Portomarín 
define e proxecta unha vila acorde co seu papel no Camiño Xacobeo: 

 Fai do traslado e construción do novo Portomarín un elemento máis de promoción 
tanto cultural como turística. 

 Planifica o entorno tendo en conta actividades orientadas e compatibles. 

 Mellora e recalifica a oferta turística 

 Preserva e mellora o perfil urbano na defensa destes valores. 

 Revaloriza o patrimonio cultural de todo o concello e intégrao nas directrices do 
seu desenvolvemento. 

 Redefine e orienta os usos da infraestruturas e dotacións existentes para obter o 
máximo rendemento delas. 

 Recupera e mantén as actividades agrogandeiras e forestais. 
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 Aproveita a proximidade a Lugo como elemento dinamizador da oferta residencial 
de calidade. 

 Evita a exclusión social e facilita a integración de colectivos como os anciáns. 
Prevé un centro de día. 

 No tratamento do solo urbano e urbanizable mantén a finalidade de corrixir as 
pautas de crecemento, recoñecendo e protexendo o valor do núcleo orixinal e 
axustando de maneira realista as áreas de solo urbano e urbanizable.  

Táboa II. Superficies das clase de solo para a Alternativa 1 

Clase de solo Categoría Superficie (ha) Porcentaxe 

Urbano 
Consolidado 28,59 

31,99 0,25% 
Non consolidado 3,39 

Urbanizable Delimitado 7,91 7,91 0,06% 

Núcleo Rural 
Núcleo Rural Histórico Tradicional 113,21 

173,50 1,38% 
Núcleo Rural Común 60,29 

Rústico 

Protección agropecuaria 3.640,50 

12.403,12 98,31% 

Protección forestal productor 4.800,13 

Protección forestal protector 919,13 

Protección de espazos naturais 284,45 

Protección de augas 1.378,90 

Protección de patrimonio 847,79 

Protección de infraestruturas 527,81 

Ordinaria 4,40 

 Protección paisaxística 2.451,42   

Total     12.616,51 100,00% 
Fonte: Elaboración propia 

 
Tamén resolve o carácter desestruturado actual compactando a trama urbana e propoñendo 
un crecemento progresivo e harmónico ao redor do núcleo orixinal. Tamén cambia e mellora o 
perfil urbano corrixindo a cualificando o crecemento urbano perimetral e mellorando os 
accesos dende o Camiño de Santiago. 

6.3. Alternativa “2” 
Esta alternativa realmente é unha modificación da alternativa 0, da que se mantén a 
delimitación actual do solo urbano, xa suficientemente expansiva, e ademais se redimensiona 
aumentado a superficie destinada a uso industrial que incide directamente no parque 
empresarial, valorando a súa continuidade co solo urbano de uso residencial e o aumento da 
delimitación dos núcleos rurais. Isto último implicaría unha maior dotación de infraestruturas 
proporcional ao aumento de superficie que non se corresponde coa evolución demográfica do 
concello tanto no núcleo coma no rural, polo que se valora en segundo lugar. 

As consecuencias da elección desta alternativa, suporían un confrontamento entre a tendencia 
que se ven definido nestes últimos anos para o concello, baseada no seu elevado potencial 
patrimonial e medioambiental, e unha categoría de solo que non se corresponde coa dinámica 
poboacional, económica e social do municipio. Ou dito de outra maneira: 

 Mermar a relación humana coa natureza e o patrimonio. 

 Primar a nova construción fronte a rehabilitación de núcleos rurais e da propia vila 
de Portomarín. 
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 Interferir nunha dinámica de integración funcional nos espazos naturais e a 
paisaxe. 

6.4. Xustificación da alternativa seleccionada 
Unha vez analizadas as tres alternativas, entendeuse, como xa se comentou que a máis 
axeitada e a alternativa 1 como reflexa o seguinte cadro: 
 
 
Variables 

Alternativas 
Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Paisaxe    
Conservación da natureza    
Patrimonio    
Sociedade    
Economía    
Medio urbano    
Medio industrial    
Mobilidade    
Enerxía    
Atmósfera    
Ciclo hídrico    
Ciclo dos materiais    
Solo     
Edificacións    

 
 
Calificación da incidencia Alta Media Baixa 
Representación    

 
 
Dende un punto de vista medioambiental, sería a que proporcionaría unha mellor integración 
paisaxística, favorecendo edificacións (tanto vivendas, como resto de edificacións) e 
actividades que non supoñan un impacto visual, ven sexa incentivando a rehabilitación ou 
indicando os materiais, edificabilidade, etc, acorde coa zona de actuación. Isto favorece tamén 
non só a conservación da natureza, senón tamén a posta en valor do patrimonio, que ademais 
conta con un catálogo de identificación para facilitar a súa identificación e preservación. 

É ademais a que mellor integra os obxectivos definidos previamente, sendo, tamén a que 
mellor equilibra a poboación e os recursos, considerando o benestar de tódolos habitantes 
por igual, e intentando que o dinamismo e o nivel dotacional así como a capacidade da vila de 
Portomarín para xerar emprego non agrario, permitan reducir os efectos do despoboamento. 

7. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio 
Identificouse e valorouse a afección que as accións do proxecto teñen sobre as variables do 
medio. Exponse o factor estudado, as accións que producen a afección sobre o mesmo, as 
unidades ambientais afectadas, a súa identificación e valoración, así coma as medidas 
correctoras, se a afección non é compatible, ou preventivas no caso de que se consideren 
necesarias. 

Os efectos que se identifiquen sobre o medio caracterizaranse en base ós seguintes criterios: 

 Natureza: Carácter prexudicial ou beneficioso da afección sobre o factor do medio 
analizado. 

 Efecto, que poderá ser positivo, negativo ou, nalgúns casos, indefinido. 
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 Persistencia: Diferenza temporais de permanentes. 

 Secundarios, acumulativos, ou sinérxicos: 

o Secundario: O impacto producido non ten ningunha relación con outros 
impactos producidos e a situación actual. 

o Acumulativo: Incrementa progresivamente a súa gravidade cando se prolonga 
a acción que o xera. 

o Sinérxico: Reforzamento de efectos simples, prodúcese cando a coexistencia 
de varios efectos simples incide nunha taxa maior que a súa simple suma. 

 Intensidade: Valorarase a fraxilidade e calidade do recurso afectado, así coma o 
grao de incidencia da actuación considerada. Poderá ser alta, media ou baixa. 

 Reversibilidade: Afección reversible é a que pode ser asimilada polos procesos 
naturais, mentres a irreversible non pode selo, ou só despois de moi longo tempo. 

 Momento: Curto, medio ou longo prazo. 

 Ámbito de incidencia: Local, comarcal ou extenso. 

De tal maneira que, do conxunto da asociación entre o tipo de impacto e as características do 
proceso que podan variar a calidade dos mesmos,  obteremos un resultado ou valoración 
global que se identificará segundo os seguintes criterios:     

 Compatible (efectos de pouca entidade que non precisen prácticas correctoras). 

 Moderado (a recuperación das condicións orixinais requiren certo tempo e é 
aconsellable a aplicación de medidas correctoras). 

 Severo (a magnitude do efecto esixe para a recuperación do medio a introdución de 
prácticas correctoras que esixen un período de tempo ilimitado). 

 Crítico (a magnitude do efecto é superior ó umbral aceptable e pouco factible a 
introdución de prácticas correctoras). 

7.1. Exposición a riscos naturais e tecnolóxicos 
Segundo indica a lei 9/2002 de Ordenación e Protección do Medio Rural de Galicia no seu 
artigo 15, os terreos ameazados por riscos naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa súa 
utilización, tales como inundación, erosión, afundimento, incendio, contaminación ou calquera 
outro tipo de catástrofe deberán ser preservados de desenvolvemento urbanístico e 
clasificados como solo rústico.  
 
Tamén as Directrices de Ordenación do Territorio, establecen no seu documento “Informe de 
Sustentabilidade Ambiental” que un dos aspectos clave sobre os que é previsible que a 
ordenación do territorio teña efectos é a exposición a riscos naturais e tecnolóxicos, 
establecendo na determinación 3.1.14 o seguinte: “os instrumentos de ordenación do territorio 
e do planeamento urbanístico deberán conter unha análise dos riscos naturais e tecnolóxicos 
os que se expón o territorio do seu ámbito de influencia, debendo estes terreos expostos 
quedar excluídos do proceso urbanizador e, en todo caso, dos usos polos que pode verse 
afectadas as persoas e bens materiais ou que deixen de ser funcionais no caso de 
materialización do risco”. 
 
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. 
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7.1.1. 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”.  Este traballo estrutúrase en cinco módulos para considerar as 
seguintes formas de erosión: 

 Laminar e de regueiros: para a que se emprega o modelo RUSLE (Ecuación 
Universal de Perdas de Solo Revisadas), obtendo un mapa de niveles erosivos, 
cuxo valor nos da as perdas de chan en t/ha*ano. No caso de Portomarín, este 
valor sitúase en 3 t/ha*ano. 

Fig.  1: Erosión laminar e de regueiros en  Portomarín 

 
Fonte: Elaboración Propia a partir de datos do MARM 

 

 En cárcavas e barrancos: As áreas afectadas determináronse mediante 
fotointerpretación sobre fotografía aérea e posterior dixitalización sobre ortofoto 
dixital. No municipio en estudio non se atopan zonas con risco deste tipo de 
erosión. 

 Movementos en masa: zonifícase en función dos grados ou niveles de 
potencialidade (nula ou moi baixa, baixa ou moderada, media, alta e moi alta), e 
da tipoloxía predominante (derrubas, deslizamentos, fluxos, complexos ou mixtos). 
O Concello na súa maioría atópase nunha zona de derrubas en xeral e 
deslizamentos, as superficies  segundo a potencialidade son as seguintes: 
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Táboa III.  Superficies segundo a  potencialidade e tipoloxía predominante do movemento en masa para 
Portomarín 

 Nula ou moi 
baixa 

Baixa ou 
moderada 

Media Alta Moi alta 

Superficie ha 2,38 227,35 4.223,8 6.031,04 747,58 
% 0,02 2,03 37,60 53,69 6,66 

Fonte: Inventario nacionar de erosión de solos 

 

O risco potencial de movementos en masa por potencialidade quedaría distribuído do 
seguinte xeito: 

Fig.  2: Risco potencial de movementos en masa por potencialidade en  Portomarín 

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

 

 En canles: clasifícanse cualitativamente as unidades en que se atopa dividido o 
territorio en función do grao de susceptibilidade a presentar fenómenos torrenciais 
de erosión o longo da súa rede de drenaxe. En Portomarín o risco de erosión de 
canles atópase no nivel 2 (medio). 

 Eólica: As áreas susceptibles de sufrir este tipo de erosión determínanse 
identificando as áreas de deflación (pendente menor de 10% e superficie mínima 
de 2.500 ha) e estudando nelas os factores de vento, protección da vexetación e 
chan. Os valores para Portomarín atópanse entre 1 e 2, a excepción do Río Miño 
que acada un valor 8, tal como se aprecia na imaxe. 
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Fig.  3: Erosión eólica en  Portomarín 

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

 
Táboa IV.  Superficies segundo risco potencial de erosión eólica 

 Moi baixa Baixa  Media 
Superficie ha 8.968,09 2.264,06 0 

% 79,84 20,16 0   
Fonte: Inventario nacionar de erosión de solos 

 
A pesar do baixo risco de erosión do municipio, e a fin de previr que se produza, o PXOM 
considerou certas medidas como: non formular solos residenciais naqueles que superen unha 
pendente do 30% e non clasificar como solo rústico de protección agropecuaria aqueles que 
conten con unha pendente superior ó 10% . 

7.1.2. Risco sísmico 
Nos últimos 600 anos afectaron á Península Ibérica alomenos 12 grandes sismos (Dirección 
General de Protección Civil, 2002). De entre os mesmos, o máis destacable foi o terremoto de 
Lisboa de 1755, que se estima nun dos que ten liberado máis enerxía de entre os se ten 
constancia no planeta. O derradeiro sismo catastrófico en España ocorreu na noite do 25 de 
decembro de 1884 en Arenas del Rey (Granada), afectando a unhas 100 aldeas das provincias 
de Granada e Málaga, e causando 800 mortos, 1600 feridos, 4000 edificios destruídos e 15000 
danados. 

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, producíronse unha serie de sismos con epicentros localizados na zona 
das montañas orientais. O 15 de febreiro de 1979 tivo lugar un sismo con epicentro en Sarria, 
con intensidade V (MSK), e magnitude 4.6. O 18 de decembro de 1979 tivo lugar un sismo con 
epicentro en Becerreá, con intensidade VI (MSK), e magnitude 4.2.  

Dentro dos 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). 
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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. 

Fig.  4: Perigosidade sísmica en España 

 
Fonte: Instituto Geográfico Nacional 

 

Como medida principal de prevención, o PXOM establece 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.  

7.1.3. Risco de inundación 
Pódese dicir, que unha inundación é a ocupación por parte da auga de zonas ou rexións que 
habitualmente non a teñen. O asolagamento pode ser debido a desbordamentos, roturas 
dalgunha contención ou encoro, subidas de mareas, tsunamis, etc. Hai factores que agravan 
as inundacións, como son unha infiltración pobre do terreo, unha situación meteorolóxica 
adversa, un mal funcionamento das infraestruturas hidráulicas ou edificación e actuacións 
urbanísticas preto de ríos ou lugares onde nalgunha ocasión poda circular a auga. 

Cando se clasifican as inundacións hai que ter en conta o período estatístico de retorno ou 
intervalo medio de tempo, número de anos, ó cabo do que é previsible que se produza un 
suceso de características dadas. En función deste criterio, tendo en conta os datos dos 
últimos 500 anos, as zonas que se inundan en Galicia pódense clasificar, por razóns de risco, 
baixo tres formas ben diferenciadas e delimitadas: 

 Zonas de inundación frecuente: Son zonas que se inundan para enchentes de 
período de retorno de 50 anos. 

 Zonas de inundación ocasional: Son zonas inundables para enchentes de período 
de retorno entre 50 e 100 años 
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 Zonas de inundación excepcional: Son aquelas zonas inundables para enchentes 
de período de retorno entre 100 e 500 anos. 

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 
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” . 

A pesar do baixo risco de asolagamento do municipio, o PXOM conta con certas medidas de 
prevención, a principal e a delimitación de solo rústico de protección de augas, e por tanto a 
limitación de desenrolar certas actividades nestas áreas, tamén se sinala a zona de policía nos 
cursos fluviais (100 m a cada lado do curso de auga). 

7.1.4. 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. 

O comportamento do lume nun incendio forestal depende de tres factores que constitúen o 
Triángulo do Comportamento do Lume. Estes factores son a topografía, o tempo atmosférico e 
o combustible vexetal. Este último factor considerase como o único compoñente sobre o que 
se pode actuar. A caracterización do combustible é, polo tanto, de vital importancia para a 
predición do comportamento do incendio forestal, e para a planificación e xestión da 
prevención e loita contra o mesmo. 

Defínese o Modelo de Combustible como o conxunto de descritores numéricos que 
caracterizan un determinado complexo de combustible vexetal. Os modelos de combustible 
son utilizados para ingresar as características dos complexos de combustible vexetal nos 
modelos matemáticos de predición de comportamento do lume. (Dirección General de 
Protección Civil, 2006) 

Os combustibles forestais divídense en tres grupos en función de súa rapidez para arder: 

 Combustibles mortos lixeiros ou finos: herbas, follas, acículas, ramiñas. 

 Combustibles mortos grosos: troncos, ramas, raíces. 

 Combustibles vivos: as plantas vivas. 

Asimesmo, os combustibles vexetais poden ser clasificados en función do tempo de retardo. 
O tempo de retardo defínese como o tempo que tarda un combustible morto en equilibrar o 
seu contido en humidade coa humidade relativa ambiental (GRAF, 2004). O tempo de retardo 
mídese en horas e ten relación directa co tamaño e a forma do combustible vexetal. 

Como xa se comentou anteriormente, outro factor que inflúe no comportamento do lume é a 
topografía. Dende o punto de vista topográfico, os principais factores que inflúen no 
comportamento do lume son  a pendente, a orientación, a configuración do relevo, e a altitude 
(Vélez, 2000).  

A pendente inflúe na dirección de transmisión da enerxía calorífica, e polo tanto na traxectoria 
que tomará o lume. Canto maior e a pendente a transmisión de calor  cara arriba faise máis 
efectiva, e a velocidade de propagación é maior. 

A orientación inflúe na cantidade de humidade que conteñen os combustibles, así como na 
cantidade de combustible. As ladeiras orientadas a solana presentan maiores temperaturas e 
menor humidade, polo que presentarán menores cantidades de combustibles pero os que hai, 
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estarán máis secos que nas ladeiras a umbría (onde haberá maiores cantidades de 
combustibles, e máis húmidos). Por outra banda a orientación inflúe na velocidade e dirección 
dos ventos, así as ladeiras orientadas a solana presentan ventos ascendentes polo día e 
descendentes pola noite (Vélez, 2000). 

A configuración do relevo vai influír no movemento do vento, e polo tanto na humidade 
relativa, así as ladeiras a sotavento que exercen de obstáculo ó movemento do aire 
presentarán unha humidade relativa inferior que as de barlovento onde a humidade e maior 
(Vélez, 2000). 

Por último, e en menor medida, a altitude tamén exerce un efecto en canto a cantidade de 
combustible presente, así a medida que se vai subindo en altitude a cantidade e o tamaño do 
combustible e menor, xa que van diminuíndo as temperaturas e as precipitacións (Vélez, 
2000).  

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. 

Fig.  5: Número de incendios rexistrados (1998-2011) 
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Fonte: Consellería de Medio Rural 

 

Segundo a Consellería de Medio Rural, dende 1998 e ata o ano 2011 (incluído) o número de 
incendios rexistrados ascendía a 90, o total da superficie queimada foi de 519,62 ha. No ano 
2011 a superficie queimada foi de 28,21 ha, e o incendio de maiores dimensións acadou unha 
superficie de 12,314 ha. 

Por parroquias o número de incendios para o período 1998-2011 sería: 
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Fig.  6: Número de incendios rexistrados por parroquia (anos 1998-2008) 
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Fonte: Consellería de Medio Rural 

 

A fin de facilitar a adopción de medidas de prevención e de actuación, no mapa IT-20 
sinaláronse as zonas de maior risco topográfico, tendo en conta o exposto nos parágrafos 
anteriores, así como os medios dispoñibles para a extinción, puntos de vixilancia, puntos de 
auga, etc; obtidos na súa maioría do “Plan de prevención e defensa contra incendios forestais 
do distrito IX”. O plano IT-21 recolle o ubicación e extensión dos incendios acaecidos nos 
anos 2010-2011 (datos facilitados pola “Consellería de Medio Rural e do Mar”). 

Na ordenación do solo rústico, tívose en conta este risco, intentando “romper” as masas 
forestais con solo agropecuario, favorecendo deste xeito o control dos incendios en caso de 
que se producisen, tampouco se clasifica solo forestal preto dos núcleos de poboación 
(manténdose en tódolos casos as distancias estipuladas pola lexislación vixente). Hai que 
subliñar que as liñas eléctricas que atravesan o municipio e as vías de comunicación, actúan 
como cortalumes improvisados que favorecen a extinción.    

7.1.5. 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 siniestralidade 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. 
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 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. 

Fig.  7:  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. 

7.1.6. 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. 
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7.1.7. 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. 

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. 

Táboa V.  Análise de riscos para Portomarin 

Risco estatístico Vulnerabilidade 

Frecuencia Causalidade 
Risco 

Estatístico 
Poboación 

(hab) 
Vulnerabilidade Poboacional 

Moi Baixo Moi Baixo Moi Baixo 1918 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 

 

7.2. Paisaxe 

7.2.1. Estudo da paisaxe no Concello de Portomarín 
A paisaxe, pola súa singular natureza, é sen dúbida un dos aspectos do medio que maiores 
problemas presenta a hora da súa análise e valoración. Definida pola Convención Europea 
como “calquera parte do territorio tal e como é percibida pola poboación, cuxo carácter sexa 
resultado da acción e interacción de factores naturais e/ou humanos”. 

A paisaxe engloba por unha banda a vertente humana, cultural, de usos do solo, e por outra a 
vertente “natural” (vexetación, xeomorfoloxía,…); no caso do concello en estudio, así como na 
practica totalidade de Galicia, a paisaxe veu sendo secularmente humanizada. 

Outro dos aspectos a ter en conta é que a percepción da paisaxe leva implícita a apreciación 
positiva da contorna, ou o que é o mesmo, existe un elevado grao de subxectividade na 
apreciación da paisaxe. 
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Abel Bouhier, fixo, a finais dos anos 70 unha pormenorizada análise da realidade Galega, que 
aínda hoxe se considera vixente nalgúns ámbitos de Galicia, dividindo a nosa xeografía en 
formas de organización agraria. Analizou, coma nunca se fixera, os elementos que conforman 
o espazo agrícola, co fin de establecer unidades de organización do territorio vinculados coa 
produción agraria. Os factores que se estudaron, entre outros son, a distribución das áreas 
cultivadas, a distribución do hábitat, situación da propiedade da terra, influencias urbanas no 
eido rural, etc. Esta clasificación pódese considerar, en certa maneira, como pioneira ou 
precursora na organización do territorio necesaria para o establecemento de medidas e 
actuacións axeitadas para a xestión do territorio. Establece para Galicia os seguintes 
dominios, que levan asociados as súas propia zona de distribución: 

Fig.  8: Unidades de paisaxe agraria propostas por Abel Bohuier 

 
 

Fonte: Unidades de paisaxe agraria,  Abel Bohuier 

 

O Concello de Portomarín estaría englobado en dúas destas unidades, atopándose na 
actualidade a primeira baixo as augas do encoro nunha boa porcentaxe: 

 Eidos dispostos en bancais ou socalcos: Defínense co termo de bancal  unha 
superficie chá ou con pouca pendente, limitada por un extremo por un reborde de 
terra de forte pendente. Socalco sería unha superficie chá que se apoia nun muro de 
contención ou nunha muralla mixta de pedras e terra. 

 Eidos de agras (zona central): Están formados pola asociación de bloques de cultivo 
provistos de cerramentos xerais e divididos interiormente en parcelas abertas. 

Se facemos unha análise considerando as áreas paisaxísticas de Galicia, o noroeste de 
Portomarín englóbase dentro da denominada “chairas e foxas Luguesas”, mentres que o 
sueste se atopa na área “ribeiras encaixadas do Miño”. Incluso atopamos unha pequena 
inclusión da área “Galicia central” no oeste da parroquia de Narón.  
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Portomarín e concello de gran riqueza no que a paisaxe se refire, atopándose en catro 
comarcas paisaxísticas: A Ulloa (nunha pequena inclusión), Terra de Chantada, Ribeira Sacra 
Miñota e Lugo.  

Fig.  9: Comarcas paisaxísticas e unidades paisaxísticas do Concello de Portomarín 

     
Fonte:elaboración propia a partir dos datos da Xunta de Galicia 

 
Análise e diagnose cultural da paisaxe: 

A situación tradicional de carácter claramente agrícola que predominou durante séculos na 
zona de estudio, permítenos conservar na paisaxe rural efectos e elementos derivados dos 
procesos históricos, como son os camiños, muros de división, construcións auxiliares, etc. 
Pero este concello conta ademais con outros compoñentes da paisaxe cultural, como son o 
patrimonio civil, relixioso, arqueolóxico e etnográfico, que foron obxecto de estudio noutros 
documentos deste PXOM, e a propia historia. 

Os núcleos de poboación, sitúanse distribuídos nas zonas de media ladeira e nos vales, tal 
como mostra o seguinte mapa: 

Fig.  10: Núcleos e altitudes concello Portomarín 

 
Fonte: Elaboración Propia 
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Atópanse rodeados de hortas, cortiñas e prados, nos que reside actividade agrícola. Nas 
partes máis elevadas sitúase o monte, no que se podería definir como un modelo cóncavo. 
 
Como xa se comentou no estudio de medio rural, este concello conta con dúas series de 
vexetación, que veñen a dividir o concello en dous, no que se correspondería co val do Miño e 
o resto do termo municipal. 
 
Análise e diagnóstico visual de paisaxe: 

Terá como obxectivo principal unha interpretación da paisaxe, en función dos seus aspectos 
visuais básicos. Para esta interpretación da paisaxe empregaranse estratexias de tipo sintético, 
que nos permitan delimitar as unidades de paisaxe de forma directa. 
 
Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores1 descríbense a continuación as diversas 
unidades paisaxísticas que se diferencian en Portomarín, correspondentes a zonas do territorio 
con características homoxéneas dende o punto de vista paisaxístico, isto é, coa mesma 
morfoloxía no relevo, cunca visual común, etc. 
 
As unidades de paisaxe foron descritas considerando unha serie de características 
relacionadas coas súas compoñentes fisiografía e cobertura, dando lugar as seguintes: 
 

 Chairas do Noroeste: A paisaxe está conformada por unha vexetación composta 
por repoboacións de piñeiro e matogueiras en ladeiras de pendentes moderadas, 
mesturadas cun mosaico agrario máis ou menos regular. 

 Ribeiras do Miño: O Miño por Portomarín discorre por un val claramente fluvial, 
aínda que con acusados contrastes froito tanto dos procesos de antecedencia 
como da diferenciación litolóxica ou estrutural. Os restos do antigo núcleo de 
Portomarín, visibles cando baixa a lámina de auga do embalse, son un referente 
no camiño de Santiago. A medida que a avanzamos cara o sur, seguindo o curso 
do río, cada vez máis encaixado, a paisaxe presenta un trazo máis característico, 
presidido por numerosas plantacións de castiñeiros, acompañados por outras 
frondosas autóctonas, para un aproveitamento mixto madeira – froito.  

 Cunca alta do rego de Ferreira de Zamolle: A paisaxe caracterízase polo relevo, 
con pendentes elevadas, numerosos afloramentos rochosos e o curso do regato 
moi sinuoso e encaixado entre ladeiras.  Ten unha alta incidencia visual, e tamén 
paisaxística. Remata por fusionarse paulatinamente co sur da ribeira do Miño 

 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 ó seu interese histórico - artístico e tamén paisaxístico, 
tanto pola calidade como pola antigüidade das edificacións existentes, así como 
polas características do entorno. 

Para o recoñecemento da paisaxe do territorio establecéronse as unidades paisaxísticas 
anteriormente citadas, para as que se tiveron en conta o estudio da topografía, a fin de 
establecer os cercos visuais e recoñecer os fondos escénicos, a caracterización das unidades 
ambientais (que permiten delimitar especialmente unha serie de superficies homoxéneas e 
singulares) e a súa calidade e incidencia visual. 
 
Na actualidade o concello de Portomarín conta con varios lugares acondicionados para uso e 
aproveitamento da paisaxe: 
 
 
 

                                                      
1 Aínda non se publicaron por parte da Xunta de Galicia os catálogos da paisaxe que serán os encargados de 
identificar e caracterizar os diferentes tipos de paisaxe existente en cada área paisaxística 
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Táboa VI. Puntos aproveitamento da paisaxe 

Nome Coordenada x Coordenada y 
Miradoiro da Buqueira 611.288 4.737.441 
Miradoiro de San Pedro 613.215 4.739.740 
Miradoiro río Ferreira 614.025 4.741.544 
Capela da Virxe das Neves 613.080 4.740.111 

Fonte: Elaboración propia (Sistema de referencia xeodésico ETRS89) 

 

Pero sen dúbida é o camiño de Santiago Francés, que atravesa o municipio de Sueste a 
Noroeste, o maior “punto de observación” do concello, sendo magníficas as vistas dende 
moitas das localizacións do seu percorrido. 

Fig.  11: Vista dende a capela da Virxe das Neves (Portomarín) 

 
Fonte: Elaboración Propia 

 

Zonas de maior fraxilidade paisaxística:  

O método seguido (Calvo Iglesias, S., 2000), supón a calidade visual ou mérito de 
conservación dunha paisaxe a través da calidade intrínseca da paisaxe, e dicir, dos 
compoñentes que a constitúen. Consideráronse cinco parámetros, e a todos eles asignóuselle 
un factor de ponderación: 

 Existencia de elementos patrimoniais (EP): Considerandos como elementos 
enriquecedores, a calidade será maior, canto máis elementos estean presentes. 

 Proximidade a impactos visuais (IV): A proximidade a estradas, desmontes, 
tendidos eléctricos, etc, supón unha diminución da calidade paisaxística. 

 Diversidade (DV): Unha maior variedade de usos neste caso suporía maior beleza 
e valor 

 Valor ecolóxico (VE): Calcúlase a partir da determinación das formacións vexetais 
de maior diversidade ou calidade ecolóxica. 

 Naturalidade (NAT): Trata de medir o grao de antropización, serán mellor 
valoradas aquelas pouco antropizadas. 

A formula resultante é: 

CALIDADE = NAT * 0.3 + VE * 0.4 + DV * 0.1 + IV * 0.1 + EP * 0.1 

O mapa raster obtido é o seguinte: 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 7-35 

Fig.  12: Calidade 

 
Fonte: Elaboración Propia 

 

Para definir a fraxilidade visual, empregase a susceptibilidade ó cambio cando se desenrola un 
uso sobre ela, expresando o grao de deterioro ante determinadas actuacións. Para avaliala 
empregase un método similar ó da calidade, analizando as seguintes variables, e 
considerando para elas un factor de ponderación: 

 Accesibilidade (ACC): maior facilidade de acceso, suporá maior afluencia e 
impacto, tamén inflúe negativamente a localización de núcleos de poboación. 

 Visibilidade (VIS): son máis susceptibles as zonas máis visibles dende as 
entidades de poboación e estradas. 

 Orientacións (ORI): De acordo con Escribano, 1991, a maior grao de insolación 
maior susceptibilidade.  

 Pendentes (PTE): Pendentes máis fortes supoñen un maior perigo de deterioro, 
por distintas circunstancias como a erosión. 

 Naturalidade (NAT): Valorase positivamente a non antropización. 

A fórmula resultante é: 

FRAXILIDADE = NAT * 0.3 + PTE * 0.3 + ACC * 0.2 + ORI * 0.1 + VIS * 0.1 

O mapa raster obtido: 
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Fig.  13: Fraxilidade 

 
Fonte: Elaboración Propia 

 

A cartografía obtida tanto para calidade como para fraxilidade, clasificouse en: 

 Moi alta calidade 

 Alta calidade 

 Media calidade 

 Baixa calidade 

 Moi baixa calidade 

Obténdose a integración dos modelos calidade e fraxilidade visual: 

Táboa VII. Integración dos modelos de calidade e fraxilidade visual 

  Calidade 
  Moi alta Alta Media Baixa Moi baixa 

Fr
ax

ili
da

de
 Moi alta      

Alta      
Media      
Baixa      

Moi baixa      
Fonte: Elaboración propia 

 

Por último, para obter unha valoración global do concello de estudio, integráronse os 
resultados obtidos en cada tesela do mapa de calidade cos obtidos no mapa de fraxilidade, 
ambos factores con igual peso no Valor Ambiental de Portomarín: 

VALOR AMBIENTAL DA PAISAXE= 0,5x CALIDADE+ 0,5x FRAXILIDADE 

As unidades paisaxísticas máis destacables corresponden as zonas nas que existe unha 
importante presenza, respecto á superficie da unidade, de hábitats naturais e seminaturais de 
alto valor ecolóxico, así como de elementos culturais característicos da paisaxe tradicional 
como carballeiras, bosques de ribeira, etc., sendo ademais maiormente zonas nas que os 
distintos elementos paisaxísticos conforman un mosaico e, nas cales se conservan gran 
número de elementos patrimoniais.  
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Fig.  14: Fraxilidade+Calidade 

 
Fonte: Elaboración Propia 

 

As distintas combinacións dan lugar a seguinte interpretación de zonas: 

 Moi alto valor ambiental: con alta calidade e fraxilidade 

 Alto valor ambiental: con alta calidade e baixa fraxilidade 

 Valor ambiental medio: zonas con calidade media ou alta e de fraxilidade variable. 

 Valor ambiental baixo: zonas de baixa calidade e fraxilidade  

 Valor ambiental moi baixo: son zonas aptas dende o punto de vista paisaxístico 
par localización de actividades pouco gratas ou que causen impactos fortes. 

 Resultado da valoración ambiental das distintas unidades: 

Nome Calidade Fraxilidade Total valoración 
Chairas do oeste Baixa Baixa Baixa 
Ribeiras do Miño Alta Alta Alta 
Cunca alta do rego de Ferreira de Zamolle Media Alta Media 
Zona urbana Alta Media Media 

Fonte: Elaboración propia  

 

Como xa se deducía dos mapas anteriores, o valor mais alto correspóndese coas ribeiras do 
Miño, onde destaca a zona do sur municipal, tanto pola súa calidade como pola súa 
fraxilidade, compre recordar que esta zona esta incluída dentro da denominación de orixe da 
Ribeira Sacra. 

A fin de fomentar a integridade paisaxística, e a vista de todo o anterior, preténdese dende o 
PXOM contribuír a posta en valor da calidade paisaxística deste municipio, coa consideración 
das seguintes medidas específicas: 

 Identificación e cualificación: Identificáronse no estudio da paisaxe as zonas de 
maior calidade así como aquelas que resultan máis fráxiles dentro do territorio, 
mediante sendos mapas que foron integrados posteriormente realizando unha 
suma ponderada. Estas zonas clasificáronse como solo rústico de protección 
paisaxística. 
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 Sensibilización: partindo da identificación das zonas máis vulnerables, trátase de 
que a sociedade civil, a administración e outras organizacións, tomen conciencia 
da influencia que as súas accións teñen sobre o medio, facendo que recapaciten e 
perciban o valor do que os rodea. 

 Recuperación: Contribuirase activamente a recuperación e restauración daqueles 
espazos deteriorados, como podería ser a rehabilitación e limpeza de posibles 
vertedoiros incontrolados, etc. 

 Seguimento: No apartado de indicadores de sustentabilidade, estableceranse 
aqueles que permitan facer un seguimento das transformacións. 

7.2.2. Efectos sobre o medio 
VARIABLE: PAISAXE 
ACCIÓN: A inexistencia de grandes zonas urbanas, industriais ou limítrofes a grandes 
infraestruturas fai que a alteración que se poda producir debida ó PXOM sexa de moi baixa 
intensidade. Doutra banda, a ordenación da edificación nos núcleos rurais e o cumprimento 
da normativa no referido as características da edificación, contribuirán de xeito positivo a 
mellorar a paisaxe, con respecto á evolución que se podería producir de non elaborarse o 
plan. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio – longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
A normativa do PXOM establece uns parámetros en canto as características de edificación, 
materiais, etc. nas ordenanzas de edificación que deberán ser cumpridas, a fin da súa 
adecuación ó entorno. 
 
 
VARIABLE: PAISAXE/ estudio paisaxe 
ACCIÓN: Elaboración do estudio paisaxístico por parte do PXOM, así como a identificación 
das zonas máis vulnerables.  
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio – longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Identificación dos puntos de maior calidade e fraxilidade paisaxística, contribuirán 
positivamente na súa conservación e potenciación. 

7.3. Patrimonio natural 
Previo paso a conservación do patrimonio natural, atópase a identificación do mesmo; os 
espazos naturais en Portomarín están asociados principalmente os humedais,. 

No concello 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 VIII. Humedais de Portomarín (superficie que se atopa dentro do límite municipal) 

Código IHG Nome  Superficie (ha) 
1120132 Narón 0,73 
1120133 Grumelez 0,37 
1120106 Encoro de Belesar  196,57 

Fonte: Elaboración propia a partir de datos obtidos do lnventario de Humedais de Galicia(IHG) da Xunta de Galicia 
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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 
depuración, principalmente sobre o nitróxeno e fósforo. 

En canto a vexetación, o Inventario Nacional de Hábitat (Anexo I da Directiva 92/42/CEE), 
recolle para este concello os seguintes: 

Táboa IX. Hábitat 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 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus Pyrenaica  

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

 
Como se indica na táboa, só o 91E0 é hábitat prioritario, o que quere dicir, que é un tipo de 
hábitat natural ameazado de desaparición, e por tanto a súa conservación supón unha 
especial responsabilidade; no seguinte plano pode observarse como se distribúen estes 
hábitats o longo do municipio. 

Fig.  15: Delimitacións do Inventario Nacional de Hábitat en Portomarín 

 
Fonte: Elaboración Propia a partir de datos do MARM 

 

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). 

Compre subliñar, que na actualidade estase a tramitar o documento “Proposta de ampliación 
da Rede Natura 2000 de Galicia”, Dentro dos novos espazos atópase o LIC Miño – Neira, 
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ES1120019, parte do cal se atopa no termo municipal de Portomarín, tan como se amosa na 
seguinte captura: 

Fig.  16: Proposta de ampliación da Rede Natura 2000 de Galicia – Concello de Portomarín 

 
Fonte: Elaboración Propia a partir de datos do MARM 

 

O PXOM recolle na súa clasificación e no seu documento normativa, todas aquelas áreas que 
deben ser protexidas, e incorporará o novo LIC unha vez se aprobe a delimitación definitiva. 

As determinacións do plan que poderían orixinar efectos significativos negativos son 
principalmente o desenvolvemento de solo urbanizable industrial, o solo urbano e en menor 
medida nos solos rústicos de protección ordinaria.  

7.3.1. Efectos sobre o medio 
FACTOR: CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO NATURAL 
ACCIÓN: a identificación, por parte do pxom, e protección de zonas de alto valor natural 
(humedais, etc.) ten un efecto positivo, xa que permite establecer un alto valor de protección 
destas zonas que facilite e incremente a súa conservación. Doutra banda o pxom actuará 
como coordinador da normativa, de xeito que delimite nun texto refundido as actuacións 
compatibles e aquelas que non poderán efectuarse. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio – longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: si Ámbito incidencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
A normativa do plan así como a lei 9/2002, determinan as actividades que se poden 
desenrolar en cada categoría de solo. 
 
FACTOR: CONSERVACIÓN DA NATUREZA//solo rústico 
ACCIÓN: a ordenación e protección do solo rústico provocará rexeneración de hábitats 
naturais e evitará a invasión e destrución dos existentes, tanto pola ocupación con 
edificacións, coma por impedir a aparición de zonas marxinais, vertedoiros incontrolados... 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: media 
Efecto: positivo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: si Ámbito incidencia: local 
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MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
A normativa do PXOM así como a lei 9/2002, determinan as actividades que se poden 
desenrolar en cada categoría de solo. 
 
FACTOR: CONSERVACIÓN DA NATUREZA//solo urbano e urbanizable 
ACCIÓN: a ordenación deste tipo de solo, evitará a dispersión das posibles industrias, e 
tamén das edificación, tratado de concentrar e diminuír os posibles impactos 
Natureza: carácter prexudicial Intensidade: media 
Efecto: negativo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: si Ámbito incidencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
A normativa do PXOM así como a lei 9/2002, determinan as actividades que se poden 
desenrolar en cada categoría de solo. 
 

7.4. Patrimonio cultural 
Dada a importancia do patrimonio cultural deste concello, tal e como se puxo de manifesto no 
apartado correspondente do documento “estudio do medio rural e do modelo de asentamento 
poboacional”, en especial a ruta xacobea do Camiño Francés, e obxectivo deste plan fomentar 
na medida do posible, a posta en valor e a recuperación dos valores patrimoniais de todo o 
municipio,  e en especial aqueles que se atopan no percorrido do Camiño.  

7.4.1. Identificación de elementos 
Elaborouse un catálogo de bens protexidos, que inclúe unha ficha individualizada de cada 
elemento, así como o seu grao de protección, e as coordenadas xeográficas nas que se sitúa, 
a fin de facilitar a súa localización, quedando deste xeito identificados; por suposto, tivéronse 
en conta os elementos dos concellos limítrofes, e a súa área de afección, xa que nalgúns 
casos esta atópase dentro dos límites municipais de Portomarín. 

Este laborioso traballo de campo e gabinete, que se realiza como parte do PXOM, constitúe a 
día de hoxe a fonte de información máis completa e dispoñible sobre os elementos 
patrimoniais do concello. 

7.4.2. Promoción e posta en valor 
Para a promoción e posta en valor dos enclaves de interese histórico, cultural, artístico, 
arquitectónico e arqueolóxico, adoptáronse no planeamento as seguintes medidas: 

 Identificación e descrición: Para poder poñer en valor un ben resulta 
imprescindible a súa identificación previa, este traballo realizouse no documento 
“catálogo”, tal como se indica nos apartados anteriores.  

 Conservación e Recuperación: Unha vez identificados os elementos, o PXOM 
intenta garantir a súa conservación, mediante o establecemento das áreas 
correspondentes de protección e a clasificación de Solo rústico de protección de 
Patrimonio, o que conleva unha serie de medidas que pretenden a súa posta en 
valor. 

 Seguimento: No apartado de indicadores de sustentabilidade, estableceranse 
aqueles que permitan facer un seguimento dos bens patrimoniais postos a 
disposición pública. 
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Un dos documentos do PXOM é o Catálogo de bens protexidos. Neste documento recollese 
un inventario de todos os elementos con interese patrimonial do concello: Xacementos 
arqueolóxicos, arquitectura relixiosa, arquitectura civil, arquitectura popular, elementos 
etnográficos e BIC. Na memoria e na normativa do PXOM pode verse un listado destes 
elementos, ademais como xa dixemos, no documento Catálogo de bens protexidos, existe 
unha ficha identificativa para cada un destes elementos, na que se fai unha descrición do 
mesmo así como unha localización xeográfica ao mesmo tempo que se establece un nivel de 
protección para cada elemento. 

Dicir, que ata este momento que se redacta o PXOM o concello non contaba con este 
catálogo, o que orixinou a desaparición dalgún destes elementos singulares.  

7.4.3. Efectos sobre o medio 
FACTOR: PATRIMONIO 
ACCIÓN: Creación dun inventario dos elementos de interese patrimonial do concello, que ten 
un efecto positivo, xa que este inventario posibilita, primeiro identificar e valorizar estes 
elementos e despois permitir establecer unha normativa que permita protexer e conservar 
estes enclaves. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: non 
Persistencia: si Momento: curto - medio e longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incicencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
A normativa do pxom así como a lei 9/2002, determinan as actividades que se poden 
desenrolar en cada categoría de solo. 
Identificación no catálogo do PXOM dos elementos patrimoniais, a fin de facilitara a súa 
identificación e protección. 

7.5. Ocupación do territorio 
A estrita aplicación das prescricións legais derivadas da Lei 9/2002 e modificacións ulteriores,  
as expectativas comprobadas durante a fase de diagnóstico e a peculiar estrutura da 
propiedade, foron as que informaron a delimitación proposta de solo urbano e urbanizable a 
pesar de que a evolución demográfica regresiva puidese xustificar o contrario. Esta 
clasificación, alén do recoñecemento legal que poida asistir aos propietarios, supón para o 
concello facilitar a concreción das cativas posibilidades detectadas de crecemento urbano, 
polo que non contradín as recomendacións expostas no Documento de referencia. Foron 
axustadas previndo unha compactación máxima tendo que en conta que a tipoloxía 
empregada para todas as novas operacións é a de vivenda unifamiliar illada, precisamente 
para acoutar a capacidade residencial prevista que, como se poderá comprobar na Memoria 
de ordenación queda moi por debaixo dos límites máximos permitidos pola Lei 9/2002. 

7.5.1. Calidade do solo 
A fin de minimizar o consumo de solo e racionalizar o seu uso, realizouse unha delimitación de 
núcleos compacta, que favoreza a rehabilitación fronte a nova construción, e que facilitará a 
xestión das infraestruturas, en especial abastecemento e saneamento, así como a recollida de 
lixo, o transporte colectivo, alumeado público, etc. 

Dado que estamos a falar dun concello, onde os sectores máis importantes son o 
agrogandeiro e o sector servizos, e con unha dinámica socioeconómica que non soamente 
lles da a permanencia o fronte da economía de Portomarín, senón que se van fortalecendo 
cada vez máis, e necesario atender as demandas de vivenda que podan xurdir no medio rural, 
pero sen esquecer o sinalado nos parágrafos anteriores, e por tanto favorecendo a 
consolidación dos espazos baleiros fronte a ocupación de novos solos. É significativo sinalar 
que neste concello case un 73% da poboación reside no rural. 
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No núcleo de Portomarín tamén se optou por favorecer a compactación do tecido urbano co 
horizonte da capacidade residencial e da tipoloxía e usos característicos no concello. A 
rehabilitación queda tamén favorecida pola implementación da ordenanza N protección xeral 
que prescribe a conservación do núcleo orixinal da vila. 

As necesidades de uso industrial quedan circunscritas ao xa delimitado no parque empresarial 
existente, polo que non se promoven novas áreas ao non haber detectado esa necesidade na 
fase de información e diagnóstico 

En resumo, a estratexia de desenvolvemento do PXOM, axústase a proxección poboacional e 
os recursos de actividade económica previstos, de tal xeito que se garante o aforro máximo no 
consumo de solo e recursos, xa que só se clasifica o solo que se precisa para o 
desenvolvemento previsto cunha pequena marxe de manobra para non estrangular o 
mercado. 

7.5.2. Vocacionalidade de ámbitos 
A xeomorfoloxía do territorio é un factor clave na ocupación do solo, en especial nunha 
orografía como a Galega, de aí que o sistema tradicional de ocupación estea marcado polas 
montañas onde a pendente condiciona os asentamentos e limita o aproveitamento agrícola, 
favorecendo a aparición de masas forestais, o que permite establecer unha secuencia de usos 
dende os vales ata os puntos máis elevados. Por tanto, podemos concluír que en Portomarín 
conservase a estrutura característica deste sistema tradicional. 

A fin de realizar unha clasificación do solo acorde coa capacidade produtiva, seguiuse o 
procedemento indicado no documento “memoria” deste plan, e que consiste en esencia na 
recollida de información xeográfica e alfanumérica mediante un Sistema de Información 
Xeográfica, que permitiu o seu tratamento posterior. 

Mediante o tratamento conxunto da información obtida, chegouse a clasificación final do solo 
rústico nas distintas categorías definidas no artigo 32 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia, e que se resume a continuación: 

Táboa X. Superficies ocupadas polas distintas categorias de solo rústico 

Clase de solo Categoría Superficie (ha) 

Rústico 

Protección agropecuaria 3.640,50 

12.403,12 

Protección forestal productor 4.800,13 

Protección forestal protector 919,13 

Protección de espazos naturais 284,45 

Protección de augas 1.378,90 

Protección de patrimonio 847,79 

Protección de infraestruturas 527,81 

Ordinaria 4,40 

 Protección paisaxística 2.451,42  
Fonte: Elaboración propia. 

 
Como era de agardar, nun concello agrario, onde ¾ da poboación residen no rural, a 
superficie ocupada polo solo agropecuario supón un 43,40% do total, esta actividade 
complementase coa forestal, non so polo seu carácter produtivo, senón tamén polo protector 
con un 24,23% entre os dous, outra característica fundamental do municipio e fonte de 
importantes ingresos e a representada polo solo rústico de protección de patrimonio, con un 
6,84 %, sen esquecer a importancia que neste concello ten a auga e o patrimonio natural, tal 
como se observa nos datos da táboa anterior.  
 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 7-44 

Tratouse de potenciar a centralidade das parroquias e non permitir a creación de novos 
núcleos ou asentamentos poboacionais, favorecendo deste xeito a rehabilitación dos 
existentes. Non se detectan efectos negativos nesta acción.  

Debe considerarse que o solo é un recurso básico do urbanismo, é un recurso practicamente 
non renovable xa que os procesos de artificialización do solo son case irreversibles. Polo tanto 
o obxectivo é conseguir un modelo coherente e funcional optimizando o consumo de solo. A 
ordenación proposta no PXOM vai encamiñada a acadar este obxectivo. Como xa se 
mencionou, a idea de centralidade leva á obtención de núcleos máis compactos, intentando 
concentrar a edificación naqueles ámbitos xa artificializados.  

7.5.3. Efectos sobre o medio 
FACTOR: MEDIO RURAL 
ACCIÓN: A identificación e clasificación de núcleos rurais ten un dobre efecto positivo, por un 
lado permite a creación/potenciación de centralidades nas parroquias, e por outro lado evita 
a dispersión e aparición de novos asentamentos poboacionais. Doutra banda a delimitación 
favorece a rehabilitación. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio e longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
 
FACTOR: SOLO  
ACCIÓN: O solo rústico de protección de espazos naturais e paisaxística, supoñen unha 
posta en valor dos recursos que poden aumentar a calidade de vida dos habitantes e 
protexer o patrimonio natural. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: media 
Efecto: positivo Reversible: si 
Persistencia: - Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: - Ámbito incidencia: local 
 
FACTOR: SOLO  
ACCIÓN: O pxom ten un efecto negativo sobre o medio en relación ao consumo de solo xa 
que implica un aumento no número de vivendas e un incremento no solo artificializado. 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: media 
Efecto: negativo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: - Ámbito indicencia: local 
VALORACIÓN: compatible 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Tratase dende o pxom de fomentar a construción naquelas zonas que xa se atopan 
artificializadas, priorizando a ocupación destas antes de acometer novos desenvolvementos.  
Teranse en conta as medidas que recolle a normativa do pxom encamiñadas a criterios no 
deseño, revisións e análise, control de proxectos, obras e actividades. 
Durante as obras reducirase o máximo o tempo no que se manterán os solos sen cuberta 
vexetal para reducir os fenómenos erosivos. 
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7.6. Sociedade e economía 

7.6.1. Sociedade 
En relación a concentración - dispersión da poboación, a distribución por parroquias é a 
seguinte: 

Fig.  17: Poboación por parroquias ano 2013 
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Fonte:elaboración propia a partir dos datos do I.G.E. 

 
A parroquia de Portomarín é a que maior concentración de poboación presenta, e dentro 
desta o núcleo urbano, como cabería agardar nun concello rural, onde debido á concentración 
de servizos, se aglomeran residentes en maior medida. 

As dúas características demográficas fundamentais da poboación son as comúns da maior 
parte do rural galego: o avellentamento e a despoboacion. 

As estatísticas sinalan un descenso de poboación, o que supón en moitos casos o abandono 
de terras e vivendas.  

7.6.1.1. Calidade de vida da poboación 
Moitos autores conciben a calidade de vida como unha construción complexa e multifactorial 
sobre a que poden desenrolarse certas pautas de medida obxectivas a través dunha serie de 
indicadores, aínda que ten un importante peso específico a vivencia que o suxeito ten de si 
mesmo. Tal valoración  subxectiva inclúe, cada vez máis, un matiz social e comunitario 
vinculado ó benestar. 

Espazo público, dotacións, mobilidade e accesibilidade, son indicadores de calidade, xa que 
facilitan o contacto como  parte fundamental da estabilidade social, a tolerancia e o 
“crecemento” individual e colectivo. 

Favorecemento do equilibrio entre a poboación e os recursos 

As previsións demográficas para este concello son pouco optimistas dado o contexto 
regresivo no que se sitúa: Galicia interior e rural, coa única matización da súa proximidade a 
Lugo, concello que ten proxeccións máis favorables. En todo caso, da análise ponderada 
tanto das proxeccións feitas polo IGE para os próximos cinco anos coma da evolución 
histórica recente do propio concello pódense tirar varias conclusións: 

O concello tende a aproximarse ás taxas de decrecemento prevista para a súa comarca: fronte 
a un valor en -4,43% en 2001 a -1,84% en 2010 que se sitúa moi preto do -1,11% da comarca 
para este mesmo ano. 
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Isto permítenos xustificar as mesmas taxas de decrecemento calculadas polo IGE para a 
comarca, considerando que unha desviación desta escala pode ser admisible tendo en conta 
a pouca consistencia e inestabilidade destas estimacións por mor da crise económica. Neste 
escenario teríamos un descenso poboacional aproximado dun 1,79% para o ano 2015 que 
deixaría unha poboación no concello de 1.624 habitantes fronte aos 1.654 actuais (2013). As 
necesidades asistenciais que actualmente presentan un bo nivel de dotacións, agás no eido 
da persoas maiores, deberá cubrir precisamente estas carencias por ser este sector da 
poboación precisamente o único que sobe. Polo que será este colectivo o que demande unha 
actuación preferente na atención das súas necesidades. 

Mellora da calidade de vida e da habitabilidade do medio urbano e rural 

En termos de planificación urbanística os espazos libres e zonas verdes son un importante 
índice a hora de avaliar a calidade de vida, e reflíctese na intensidade de uso que fai a 
poboación deles ó longo do ano. 

Outorgar protagonismo aos espazos libres pode converterse nunha peza clave da estrutura 
municipal e a sostibilidade social e ambiental do concello, xa que supón un valor engadido á 
vida comunitaria, que é independente dos ingresos percibidos polo cidadán, configurando un 
espazo común, escenario de intercambios e dos dereitos colectivos, distribuídos na medida 
do posible por todo o concello e accesibles permanentemente e sen restricións. Doutra 
banda, contribúen a sostibilidade global do sistema de asentamentos, que precisan de zonas 
de esparexemento e relación, o máis próximas posibles ós lugares de residencia para 
incrementar o seu atractivo e evitar situacións de depresión dotacional, e longos 
desprazamentos na procura de zonas verdes. 

Tódalas zonas verdes municipais son accesibles a todos os cidadáns, sen discriminación de 
ningún tipo e soporte de distintos tipos de actividades: políticas, culturais e de lecer, tanto 
formais como informais. 

En canto a súa distribución, o sistema de espazos libres do concello de Portomarín está 
formado por unha serie de pequenos espazos, situados na súa maioría no núcleo de 
Portomarín. Existe certo nivel de equipamento, no que a mobiliario se refire, nos espazos libres 
de maior importancia e afluencia. Os grados de iluminación son diversos e varían dunhas 
areas a outras. 

No referente a mobilidade, se nos centramos na area urbana, non suporía un problema, pois 
as distancias son pequenas e resulta doado desprazarse e acceder os espazos libres e zonas 
verdes a pé, pero se temos en consideración os núcleos rurais, non resulta tan doado 
conectar o sistema de espazos libres mediante sistemas alternativos aos convencionais a 
motor, debido á dispersión dos distintos núcleos, e o reducido número de usuarios potenciais. 

A respecto ás melloras que se propoñen, e tendo en conta as limitadas capacidades de 
investimento do concello proponse a implantación de rutas turísticas entre os diversos 
núcleos, recuperando antigos camiños existentes. A isto haberá que sumar o paseo fluvial e a 
mellora do espazo urbano en todo o ámbito da vila e arredores que están previstos na 
Estratexia de actuación do Plan. Isto sen valorar as novas dotacións que se poidan obter do 
desenvolvemento das novas áreas de solo urbano non consolidado. 

Centrándonos agora no sistema de equipamentos, estes deberán dar cobertura ás demandas 
sociais mediante a situación dos distintos elementos nas zonas de maior accesibilidade para 
as persoas ás que vaian destinados. O igual que acontecía cos espazos libres, os 
equipamentos son a base dunha estratexia de mellora na calidade de vida dos habitantes dun 
concello, tanto actuais como potenciais, e neste caso tamén están, na súa maioría, 
centralizados no núcleo de Portomarín. 

Que un equipamento sexa local ou xeral, é en función da poboación á que da servizo, e non a 
titularidade do mesmo.  

Na procura dunha mellora na calidade de vida, e a fin de favorecer o equilibrio entre a 
poboación e os recursos, o PXOM constata a existencia dun convenio para a construción dun 
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centro de día que aínda non está iniciada; trátase de buscar solución a unha necesidade 
sociodemográfica actual e futura, cun dobre obxectivo, facilitar a permanencia do maior no 
seu entorno habitual e ofrecer apoio persoal e social as familias. 

7.6.1.2. Cohesión social 
A maiores do sinalado no apartado anterior, como ocorre en moitos concellos galegos, un dos 
problemas no ámbito da vivenda en Portomarín é o gran número de construcións que por mor 
do despoboamento quedan baleiras, o que unido a unha falla de mantemento conducen a 
ruína dunha parte do parque edificatorio existente. Aínda que nos últimos anos se aprecia 
unha lixeira tendencia cara a rehabilitación por parte de moitos propietarios, faise preciso 
afondar nos procesos rexenerativos dos tecidos tradicionais, pero tendo en conta que o 
mercado inmobiliario neste concello tende a ser un pouco “ríxido”, o que podería inviabilizar o 
acceso á vivenda a uns prezos inaccesibles a determinados colectivos. 

A dinámica que busca o PXOM céntrase na promoción dos solos dos núcleos rurais e do 
núcleo de Portomarín, tanto recuperando as zonas tradicionais como con edificacións 
eventuais de nova construción. 

7.6.1.3. Gobernación 
Un dos obxectivos deste equipo redactor e fomentar a participación cidadá nos procesos de 
planificación, tal como vén acreditado desde a fase de información e diagnose onde ser 
realizaron enquisas á poboación ata a fase final da redacción deste documentos, onde se 
mantiveron numerosas reunións coa corporación local para aquilatar hipóteses de crecemento 
e expectativas de desenvolvemento non só xerais senón de zonas determinadas. O 
mantemento destes obxectivos é máis importante, se cabe, nas fases vindeiras, onde a 
necesidade de informar e facer transparentes as decisións estratéxicas vén obrigadas polo 
proceso de participación pública xa regrado. 

Este proceso vese reforzado por outras actuacións como poden ser os foros de participación, 
a participación dos veciños con propostas na elaboración dos orzamentos municipais, etc. 
Dende o equipo redactor fíxose especial fincapé en dar a coñecer o contido do plan mediante 
exposicións e reunións informativas. 

A propia tramitación do PXOM xa establece os mecanismos e as condicións de exposición 
pública do mesmo, nas que os veciños poden formular alegacións e debater sobre o contido e 
determinacións do plan.  

7.6.2. Economía 
Os recursos agrogandeiros e forestais son un dos piares básicos da economía do futuro, 
cunha maior diversificación da produción e a especialización progresiva, a fin dunha mellor 
reorientación cara as demandas de mercado. 

Tampouco se pode esquecer o turismo, como outra fonte indispensable de ingresos para o 
sector servizos. 

7.6.2.1. Equilibrio no desenvolvemento económico e na competitividade 
Portomarín conta na actualidade con unha situación privilexiada, no que a actividade 
económica se refire, pois é un dos referentes de paso e estadía indispensables na realización 
do Camiño de Santiago Francés, non so pola calidade do seu patrimonio arquitectónico senón 
tamén pola súa historia, o que resulta como fonte de ingresos e oportunidades para o 
comercio, hostalería, etc. 

A fin de consolidar e incrementar a fortaleza deste sector, e na busca do aproveitamento dos 
recursos endóxenos, dende o PXOM identificáronse e catalogáronse os principais elementos 
incluídos no patrimonio cultural, dotando a cada un o grado de protección correspondente, e 
elaborando unha ficha individualizada onde aparece a súa descrición e localización, a fin de 
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facilitar non só a difícil tarefa da conservación e mantemento, senón tamén a súa posta en 
valor. 

En canto as dotacións de equipamentos e infraestruturas que sexan axeitadas para 
desenvolver as actividades económicas previstas, Portomarín, conta na actualidade con 
numerosas instalacións de aloxamentos turísticos, con diversidade de tipoloxías e prezos. A 
ordenación do solo por parte do PXOM permitira axilizar tramitacións, regular a instalacións 
deste tipo de estruturas e favorecer unhas instalacións de calidade. 

Como xa se comentou con anterioridade, o sector agropecuario mantén neste concello unha 
gran importancia económica, ocupando a máis do 41% da poboación, a necesidade de 
reforzalo, na procura da eficiencia económica, e da diminución nas afeccións sobre o medio e 
os recursos dispoñibles, fixo que a ordenación e clasificación do solo rústico de especial 
protección agropecuaria se realizase coa máxima de manter e/ou incrementar na medida en 
que sexa posible a SAU, favorecendo deste xeito, non só o crecemento, senón tamén que este 
se desenrole en termos máis extensivos, e por tanto máis respectuosos co medio ambiente. 

7.6.3. Efectos sobre o medio 
FACTOR: SOCIEDADE E ECONOMÍA 
ACCIÓN: O novo pxom ten un efecto positivo xa que permite a creación de novas 
oportunidades de emprego para a poboación do concello. 
Tamén ten un efecto positivo a nova ordenación, xa que permite a obtención de novos 
equipamentos e zonas de esparcimento para a poboación. 
A delimitación das categorías do solo incide directamente sobre os “dereitos formais” da 
poboación, de xeito que facilita a súa identificación. 
A protección dos espazos de interese supón, ademais da protección deste patrimonio, unha 
mellora do entorno. 
A posibilidade de facer suxestión, correccións e visualizar a documentación online facilitando 
a participación cidadá, fomenta a integración da poboación no pxom 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: alta 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: - Momento: curto - medio e longo prazo 

Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
 

7.7. Mobilidade 
Podemos entender a aparición do concepto mobilidade, cando un determinado medio resulta 
“accesible” para unha parte dun colectivo e inaccesible para outro. Accesibilidade e 
mobilidade, son por tanto dous conceptos que van ligados entre si, de modo que, a supresión 
de barreiras facilita a accesibilidade ó medio e permite a mobilidade. 

Dada a dispersión da poboación que presenta o concello de Portomarín ó longo do territorio, 
as medidas que se poden adoptar na procura dunha mellor mobilidade son limitadas, pois 
deberían incidir na mellora e optimización de sistemas e recursos existentes fronte á 
implantación doutros máis ambiciosos que, na situación actual, supoñen un esforzo 
inasumible para a súa posta en funcionamento e posterior mantemento. 

7.7.1. Necesidade de mobilidade 
A mellora da mobilidade require da aplicación dun conxunto de medidas que faciliten os 
desprazamentos, reduzan o tempo empregado nos mesmos, etc, de xeito que inflúan 
positivamente na calidade de vida dos cidadáns. 

Feita unha primeira análise, dedúcese que as principais demandas de mobilidade xiran 
arredor ó acceso/retorno dende os núcleos o centro urbano de Portomarín, pois é a 
capitalidade a que conta coas principais dotacións (sanidade, administración, banca, 
comercio, etc), tanto públicas como privadas. Tamén a cidade de Lugo, resulta un dos 
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destinos frecuentes da poboación, dada a súa proximidade e a maior oferta en canto a 
servizos especializados de diversos tipos.  

O transporte público, ten durante o curso escolar, un papel fundamental a hora da conexión 
dos núcleos coa capitalidade municipal, pois conta con percorrido de ida e volta no mesmo 
día. Para o caso de Portomarín, este programa de transporte compartido da Xunta, tes+bus, 
ten a seguinte ruta: Mougan – Campazo – Piñeiras – Berlai – Navallos – Lion – Portomarín 
(CEIP Virxe da Luz).  

En canto ó transporte nocturno, a empresa IACOBUS VÍA, SL., conta coa ruta: Taboada – 
Portomarín – Guntín – Lugo, nas datas 2-11 de Outubro e 24-25 de xuño, facendo paradas 
dentro do concello de Portomarín en Narón, Alto do Hospital, Gonzar e Portomarín. Os 
horarios son ida: 21:45  e as 00:15 e a volta: 4:00 e as 06:30. 

Os servizos de autobuses, de liñas regulares quedan resumidos na táboa seguinte: 

Táboa XI.  Liñas regulares de autobuses 

Liña Saída Observacións Empresa 
LIÑAS LUGO - PORTOMARÍN 

Lugo - Sarria - Portomarín 10:00 Domingos e festivos Portomarín 
Lugo - Portomarín 10:00 Domingos Portomarín 
Lugo - Sarria - Portomarín 10:45 Laborables agás sábados Portomarín 
Lugo - Portomarín 10:45 Diario agás sábados Portomarín 
Lugo - O Páramo - Portomarín 13:00 Laborables agás sábados (curso) Monforte 
Lugo - Sarria - Portomarín 13:15 Laborables Portomarín 
Lugo - Portomarín 13:15 Laborables Portomarín 
Lugo - Portomarín 13:15 Laborables Portomarín 

Lugo - O Páramo - Portomarín 13:30 Laborables agás sábados (no 
curso) 

Monforte 

Lugo - O Páramo - Portomarín 13:30 Sábados non festivos Monforte 
Lugo - Portomarín - Paradela 14:30 Laborables agás sábados (curso) Portomarín 
Lugo - Sarria - Portomarín 18:15 Laborables Portomarín 
Lugo - O Páramo - Portomarín 19:15 Laborables agás sábados Monforte 
Lugo - Portomarín - Paradela - 
Santa Euxea 

19:45 Laborables agás sábados Portomarín 

Lugo - Portomarín 19:45 Diario agás sábados Portomarín 

LIÑAS PORTOMARÍN - LUGO 

Portomarín - Lugo 7:45 Laborables Portomarín 
Portomarín - Lugo 9:15 Laborables e sábados Portomarín 
Portomarín - Lugo 14:45 Laborables Portomarín 
Portomarín - Lugo 18:00 Domingos Portomarín 
Portomarín - Lugo 18:45 Laborables Portomarín 

Fonte: elaboración propia a partir de datos do Concelo 

 
Na actualidade cóntase con seis licenzas de taxis; tamén presta servizo un vehículo de 
transporte adaptado do Servizo Galego de Apoio a Mobilidade Persoal (SGAMP 065). 
 
En canto a mobilidade peonil, resulta sinxela dentro dos mesmos núcleos, a complexidade 
aparece na interconexión, se ben de antigo estaba resolta, pois non se contaba con medios 
motorizados tendo que forzosamente comunicarse a pé ou mediante medios de tracción ou 
soporte animal, hoxe en día resulta máis complexo propoñela como alternativa viable neste 
tipo de municipios para o desprazamento. 
 
De todos os xeitos, resulta interesante estudar a posibilidade de que determinados traxectos 
podan ser realizados por peóns ou ciclistas, podendo acceder de forma sinxela tanto ás zonas 
residenciais como ás de ocio, ou traballo, contribuíndo así a un desenvolvemento sostible.  
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O mantemento e acondicionamento de rutas peonís, permite a contemplación de patrimonio 
natural e edificatorio, ademais de actuar como devasas diminuíndo o risco de incendio, e ser 
fonte de traballo para o seu mantemento e limpeza, integradas coas do propio núcleo de 
Portomarín que se poden considerar como peonís. 
 
Debido a gran dispersión da poboación, en Portomarín non se pode pensar nun transporte 
colectivo tal e como o entendemos nas cidades. A pesar disto, existen servizos de transporte 
público (efectuado por unha empresa de transporte) que funciona, con certa frecuencia, para 
transportar aos veciños dos núcleos ata Portomarín, e o resto da provincia (principalmente a 
cidade de Lugo).  
 
A mellora da rede viaria, a fin de reducir tempos de desprazamemto, e unha das claves para 
mellorar a comunicación interna do municipio.  

7.7.2. Efectos sobre o medio 
FACTOR: MOBILIDADE 
ACCIÓN: A nova ordenación proposta contribúe positivamente á mobilidade xa que a idea de 
centralidade posibilita a obtención de núcleos máis compactos o que reduce a mobilidade. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: media 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio e longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
 
FACTOR: MOBILIDADE 
ACCIÓN: A mellora na rede de camiños contribúe positivamente á mobilidade, pois facilita o 
emprego de medios alternativos para desprazarse, como son camiñar e a bicicleta 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: media 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio e longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
 
FACTOR: MOBILIDADE – NIVEL SONORO 
ACCIÓN: A execución de obras e incremento de tráfico rodado que se pode producir coa 
mellora da infraestruturas, poderían supoñer un incremento de ruído na zona. 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: alta 
Efecto: negativo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
VALORACIÓN: compatible 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Vixilancia das actividades e horarios de funcionamento. 
 
FACTOR: MOBILIDADE – AIRE 
ACCIÓN: A execución de obras e incremento de tráfico rodado que se pode producir coa 
mellora da infraestruturas, poderían supoñer un incremento partículas de pó 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: baixa 
Efecto: negativo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
VALORACIÓN: compatible 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Regar o chan nas obras para evitar a creación de partículas en suspensión. 
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7.8. Enerxía 
O consumo enerxético que se prevé no concello, é en xeral de tipo convencional e doméstico, 
a excepción das empresas ou industrias que se podan instalar na zona de actividade 
empresarial, que é relativamente, de pequenas dimensións. A priori, non parece que poida 
haber moitos problemas neste eido para garantir a subministración no horizonte do plan. 
 
Para fomentar a implantación e uso de enerxías limpas e renovables, contribuíndo de xeito 
eficaz a reducir o efecto invernadoiro e o cambio climático, contémplase na normativa o 
fomento de distintas posibilidades de obtención de enerxía no apartado de Infraestruturas 
enerxéticas: parques eólicos e parques solares. 
 
A fin de promover o aforro no consumo enerxético, deben ser as propias institucións as que 
dean exemplo aos seus cidadáns en cuestións como a iluminación pública, o consumo nos 
edificios administrativos, etc. Neste senso, o concello de Portomarín xa deu un primeiro paso e 
esta en proceso de tramitación co INEGA a fin de poder realizar unha auditoría enerxética e 
renovar a iluminacion pública nunha porcentaxe do 20% aproximadamente, trocando as 
lámpadas actuais por unhas de menor consumo. 
 
O alumeado público debe ter unha dobre función, a de adecuación das condicións de 
visibilidade nocturna e de mellora ambiental no espazo público, para esta última establécense 
no PXOM (dentro do documento da normativa) unha serie de condicións de aforro enerxético, 
tales como: 

 Automatización e centralización dos acendidos e apagados mediante células 
fotoeléctricas. 

 Instalación de equipos redutores de medida.  

 Empregar lámpadas de baixo consumo. 

 Evitar a dispersión innecesaria das redes de iluminación. 

 Adaptar os niveis de iluminación en función das necesidades de uso. 

Tamén no documento “normativa” se sentan as bases cara unha diminución nas necesidades 
de consumo enerxético, introducindo criterios bioclimáticos nas edificacións. 
 
A normativa urbanística do plan xa prevé unha ordenación adaptada ás normas do hábitat 
galego o que se traduce na construción de edificios máis eficientes enerxéticamente (favorecer 
o soleamento, a aireación, etc). 
 
Ademais o concello xa está a levar a cabo políticas que promoven o uso de recursos 
enerxéticos renovables, xa  está prevista a instalación de alumeado público eficiente. 
 
En relación a enerxía, o pxom ten en primeiro lugar un efecto negativo, xa que ao 
incrementarse o parque de vivendas tamén se incrementa o consumo de enerxía. Pero ao 
mesmo tempo tamén ten un efecto positivo con respecto á situación actual, xa que se 
plantexan políticas de aforro enerxético. 

7.8.1. Efectos sobre o medio 
FACTOR: ENERXÍA 
ACCIÓN: o incremento do parque de vivendas, fai que se incremente o consumo enerxético. 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: baixa 
Efecto: negativo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio e longo prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
VALORACIÓN: compatible 
ACCIÓN: Plantexamento de políticas de aforro enerxético 
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Natureza: carácter beneficioso Intensidade: media 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito incidencia: local 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Fomentar o aforro de enerxía a tódolos niveis. 
Por parte da administración empregaranse instalacións que permitan o aforro de enerxía. 
A nivel individual fomentaranse medidas de aforro enerxético como o emprego de lámpadas 
de baixo consumo, a utilización de electrodomésticos con mellor eficiencia enerxética, etc. 
 

7.9. Atmosfera e cambio climático 
Toda a normativa se orienta cara a consecución dun ambiente máis saudable, regulando as 
posibles fontes de contaminación tanto acústicas, lumínicas como electromagnéticas, 
fomentando o emprego de enerxías limpas e renovables, reducindo a emisión de gases de 
efecto invernadoiro, a fin de manter unha boa calidade do aire e da atmosfera. 

7.9.1. Estudo do ruído como contaminante atmosférico 
O ruído como contaminación acústica defínese como todo son non desexado ou nocivo 
xerado polas actividades humanas, incluído o ruído emitido polos medios de transporte, polo 
tráfico rodado, ferroviario e aéreo e polo emprazamento de actividades industriais.  
 
Se ben o ruído non se acumula, traslada ou mantén no tempo como as outras 
contaminacións, pode causar grandes danos na calidade de vida das persoas. A diferenza con 
outros axentes contaminantes é que os seus efectos son inmediatos e a súa exposición 
prolongada provoca un deterioro físico, psíquico e social evidente. 
 
As principais fontes de contaminación na sociedade actual proveñen dos vehículos a motor, 
das industrias, dos ferrocarrís e dos bares, locais públicos, pubs, etc. O incremento de 
progreso técnico, a proliferación dos medios de transporte ou o crecemento do medio urbano, 
son algunhas das razóns do incremento significativo deste contaminante. 
 
No Libro Verde sobre política futura de loita contra o ruído, a Comisión Europea refírese ó 
ruído ambiental como un dos maiores problemas medioambientais en Europa, polo que se 
aprobou a Directiva 2002/49/CE, do 25 de Xuño de 2002 que pretende armonizar a avaliación 
e a xestión do ruído ambiental en toda a Unión Europea.  
 
Para a aplicación da citada directiva no territorio español, elaborouse a Lei  37/2003, do 17 de 
novembro, do Ruído, segundo o seu Artigo 17 a planificación e o exercicio de competencias 
estatais, xerais ou sectoriais, que incidan na ordenación do territorio, a planificación xeral 
territorial, así como o planeamento urbanístico, deberán ter en conta as previsións 
establecidas nesta lei, e nas normas ditadas no seu desenrolo e nas actuacións 
administrativas realizadas na execución daquelas. 
 
Ámbito de estudio: 
O ámbito da Lei, son as actividades, instalacións e comportamentos que xeren ruídos ou 
vibracións susceptibles de produciren molestias. 
 
A planificación territorial e o planeamento urbanístico, deberan ter en conta sempre os 
obxectivos de calidade acústica de cada área acústica a hora de acometer calquera 
clasificación do solo, aprobación de planeamento ou medidas semellantes. 
 
O ámbito deste estudio abarca a totalidade do termo municipal de Portomarín. 
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Segundo o artigo 5 do R.D. 1367/2007 de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 
37/2003 de 17 de novembro, do ruído, no referente a zonificación acústica, obxectivos de 
calidade e emisións acústicas, a delimitación territorial das áreas acústicas e a súa 
clasificación, basearase nos usos actuais ou previstos do solo. Polo tanto, a zonificación 
acústica dun termo municipal unicamente afectará, agás no referente as áreas acústicas dos 
tipos f e g, as áreas urbanizadas e os novos desenvolvementos urbanísticos. 
 
A zonificación acústica do territorio incluirase distribuíndo este en áreas acústicas, como se 
indicou con anterioridade. A efectos do desenrolo do artigo 7.2 da Lei 37/2003, na 
planificación territorial e nos instrumentos de planeamento urbanístico, incluirase a 
zonificación acústica do territorio en areas acústicas. 
 
A clasificación dos diferentes tipos de áreas acústicas que indica a lei así como os criterios 
para determinar os usos asociados a elas son as seguintes: 

a).- Sectores do territorio con predominio do chan de uso residencial. 
Incluiranse tanto os sectores do territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de 
uso, espazos edificados e zonas privadas axardinadas, como as que son complemento da súa 
habitabilidade tales como parques urbanos, xardíns, zonas verdes destinadas a estancia, 
áreas para a práctica de deportes individuais, etc. 
As zonas verdes que se dispoñan para obter distancia entre as fontes sonoras e as áreas 
residenciais propiamente ditas non se asignarán a esta categoría acústica, consideraranse 
como zonas de transición e non poderán considerarse de estancia. 

b).- Sectores do territorio con predominio do chan de uso industrial. 
Incluiranse tódolos sectores do territorio destinados ou susceptibles de ser empregados para 
os usos relacionados coas actividades industrial e portuaria, incluíndo os procesos de 
produción, os parques de acopio de materiais, os almacéns e as actividades de tipo loxístico, 
estean ou non afectadas a unha explotación en concreto, os espazos auxiliares da actividade 
industrial como subestacións de transformación eléctrica etc. 

c).- Sectores do territorio con predominio do chan de uso recreativo e de 
espectáculos. 
Incluiranse os espazos destinados a recintos feirais con atraccións temporais ou permanentes, 
parques temáticos ou de atraccións así como lugares de reunión ó aire libre, salas de concerto 
en auditorios abertos, espectáculos e exhibicións de todo tipo con especial mención as 
actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc. 

d).- Sectores do territorio con predominio do chan de uso terciario distinto do 
contemplado no punto anterior. 
Incluiranse os espazos destinados preferentemente a actividades comerciais e de oficinas, 
tanto públicas como privadas, espazos destinados a hostalería, aloxamento, restauración e 
outros, parques tecnolóxicos con exclusión das actividades masivamente produtivas, incluíndo 
as áreas de estacionamento de automóbiles que lles son propias, etc. 

e).- Sectores do territorio con predominio do chan de uso sanitario, docente e cultural 
que requira de especial protección contra a contaminación acústica. 
Incluiranse as zonas do territorio destinadas a usos sanitario, docente e cultural que requiran, 
no exterior, unha especial protección contra a contaminación acústica, tales como as zonas 
residenciais de reposo e xeriatría, as grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, as 
zonas docentes tales como  campus universitarios, zonas de estudio e bibliotecas, centros de 
investigación, museos ó aire libre, zonas museísticas e de manifestación cultural, etc. 

f).- Sectores do territorio afectados a sistemas xerais de infraestruturas de transporte, 
ou outros equipamentos públicos que os reclamen. 
Incluirán as zonas do territorio de dominio público no que se ubican os sistemas xerais das 
infraestruturas de transporte viario, ferroviario e aeroportuario. 

g).-Espazos naturais que requiran unha especial protección contra a contaminación 
acústica. 

 
Incluirán os espazos naturais que requiran protección especial contra a contaminación 
acústica. Nestes espazos naturais deberá existir unha condición que aconselle a súa 
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protección, ben sexa a existencia de zonas de cría da fauna ou da existencia de especies cuxo 
hábitat se pretende protexer. 
Asimesmo incluiranse zonas tranquilas en campo aberto que se pretendan manter silenciosas 
por motivos turísticos ou de preservación do medio. 
 
Partindo do uso característico da zona, na delimitación territorial das áreas acústicas  tivéronse 
en conta os seguintes criterios: 

- Intentar manter a compatibilidade, a efectos de calidade acústica, entre as 
distintas áreas acústicas e entre estas e as zonas de servidume acústica e 
reservas de son de orixe natural. 

- Ningún punto do territorio pode pertencer simultaneamente a dous tipos de 
área acústica diferente. 

- Naqueles casos onde concorren, ou son admisibles, dous ou máis usos do 
solo para unha determinada área acústica, esta clasificarase con respecto o 
uso predominante, o cal se determina seguindo os seguintes criterios (Anexo 
V do RD 1367/2007): 
 Porcentaxe de superficie do solo ocupada ou a empregar en usos 

diferenciados con carácter excluinte. 
 Cando coexistan sobre o mesmo chan, ben por xustaposición en altura 

ben pola ocupación en planta en superficies moi mesturadas, avaliarase 
a porcentaxe de superficie construída destinada a cada uso. 

 Se existe unha dúbida razoable en canto a que non sexa a superficie, 
senón o número de persoas que o empregan, o que defina a utilización 
prioritaria poderá utilizarse este criterio en substitución do establecido no 
apartado anterior. 

 Se o criterio de asignación non está claro, terase en conta o principio de 
protección ós receptores máis sensibles. 

 Nunha área acústica determinada, poderanse admitir usos que requiran 
maior esixencia de protección acústica, cando se garanta nos receptores 
o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica previstos a tal fin  no 
R.D. 1367/2007, de 19 de outubro. 

 A asignación dunha zona a un tipo determinado de área acústica non 
poderá, en ningún caso, vir determinada polo establecemento da 
correspondencia entre os niveis de ruído que existan ou se prevexan na 
zona e os aplicables ó tipo de área acústica. 

 
As directrices xerais que se seguirán para a delimitación das áreas acústicas son as seguintes: 

- Os límites que delimiten as áreas acústicas deberán ser facilmente 
identificables sobre o terreo tanto si constitúen obxectos construídos 
artificialmente (rúas, estradas, vías ferroviarias, etc.) como si se trata de liñas 
naturais tales como canles de ríos, costas mariñas ou lacustre ou límites dos 
termos municipais. 

- O contido da área delimitada deberá ser homoxéneo establecendo as 
axeitadas fraccións na delimitación para impedir que o concepto uso 
preferente se aplique de xeito que falsee a realidade a través do contido 
global. 

- As áreas definidas non deben ser excesivamente pequenas para tratar de 
evitar, no posible, a fragmentación excesiva do territorio co conseguinte 
incremento do número de transicións. 

- Estudarase a transición entre áreas acústicas colindantes cando a diferenza 
entre os obxectivos de calidade aplicables a cada unha de leas superen os 5 
dB(A). 
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Índices de ruído e obxectivos de calidade acústica: 
Segundo o Real Decreto 1367/2007 (anexo I), que desenrola a lei 37/2003 do ruído, no 
referente a zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas, establécense 
os períodos temporais de avaliación do índice de ruído: 

- Período día (d ): correspóndenlle 12 horas (7:00 – 19:00). 
- Período tarde (e ):correspóndenlle 4 horas (19:00 – 23:00). 
- Período noite (n ): correspóndenlle 8 horas. (23:00 – 7:00) 
 

A administración competente pode optar por reducir o período de tarde en unha ou dúas 
horas e alongar os períodos de día ou noite en consecuencia, sempre que dita decisión se 
aplique a tódalas fontes, e que facilite ó Ministerio de Medio Ambiente información sobre a 
diferenza sistemática con respecto á opción por defecto. 
 
O obxectivo de calidade acústica para ruído defínese como o conxunto de requisitos que, en 
relación coa contaminación acústica, débense cumprir nun momento dado nun espazo 
determinado, incluíndo os valores límite de inmisión ou de emisión. Estes obxectivos para 
ruído, aplicables a áreas urbanizadas existentes, que están referenciadas a unha altura de 4m, 
son as que se indican no anexo II do RD 1367/2007, e sinálanse a continuación: 
 

Táboa XII.  Obxetivos de calidade acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 

Tipo de área acústica 
Índices de ruído 
Ld Le Ln 

e 

Sectores do territorio con predominio de solo de 
uso sanitario, docente e cultural que requira 

unha especial protección contra a contaminación 
acústica 

60 60 50 

a 
Sectores do territorio con predominio de solo de 

uso residencial 
65 65 55 

d 
Sectores do territorio con predominio de solo de 

uso terciario distinto do contemplado en c 
70 70 65 

c 
Sectores do territorio con predominio de solo de 

uso recreativo e de espectáculos 
73 73 63 

b 
Sectores do territorio con predominio de solo de 

uso industrial 
75 75 65 

f 
Sectores do territorio afectados a sistemas xerais 

de infraestruturas de transporte, ou outros 
equipamentos públicos que os reclamen 

* * * 

Fonte: Anexo II do RD 1367/2007 

Ld: nivel sonoro equivalente de período noite, Le: nivel sonoro equivalente de período tarde, Ln: nivel 
sonoro equivalente de período noite. 

* Sen determinar. 

Pódese consultar a distribución destas áreas acústicas dentro do termo municipal, no plano IT 
-18. 

Considérase que se respetan os obxectivos de calidade acústica cando para cada un dos 
índices de inmisión de ruído Ld, Le e Ln os valores avaliados cumpren para o período dun ano 
o seguinte: 

- Ningún valor supera os valores fixados na táboa anterior. 
- O 97% de tódolos valores diarios non superen en 3dB os valores fixados na táboa 

anterior. 
Servidumes acústicas: 
Considéranse servidumes acústicas as destinadas a acadar a compatibilidade do 
funcionamento ou desenvolvemento das infraestruturas de transporte viario, ferroviario, aéreo 
e portuario, con usos do solo, actividades, instalación ou edificacións implantadas, ou que 
poidan implantarse, na zona de afección polo ruído orixinado en ditas infraestruturas. 
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Segundo indica o “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, no Sistema de 
Información sobre Contaminación Acústica (SICA: http://sicaweb.cedex.es/), os mapas 
estratéxicos de ruído son un instrumento deseñado para avaliar a exposición ós ruídos, e dicir, 
é diferente ó que se viña denominando como mapa de ruído ou mapa de niveis sonoros. 
Conteñen, por tanto, información sobre niveis sonoros e sobre a poboación exposta a 
determinados intervalos de estes niveis de ruído. Estes mapas poden ser de 4 tipos: 

- Aglomeración: a porción do territorio, delimitado polo Estado membro, con máis de 
100.000 habitantes e con unha densidade de poboación tal que se considera como 
unha zona urbanizada. Poden abarcar un municipio, unha parte dun municipio ou 
varios municipios. Serán elaborados polo Concello ou Comunidade Autónoma. 

- Gran eixo viario: calquera estrada rexional, nacional ou internacional, con un tráfico 
superior a tres millóns de vehículos por ano. Serán elaborados polo Ministerio de 
Fomento nas redes de estradas do estado, e polas Comunidades Autónomas nas 
redes autonómica e local. 

- Gran eixo ferroviario: calquera vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trens por 
ano. Serán elaborados polo Ministerio de Fomento nas redes estatais, e polas 
Comunidades Autónomas nas redes autonómicas. 

- Gran aeroporto: calquera aeroporto civil, con máis de 50.000 movementos por ano 
(sendo movementos tanto os despegues como as aterraxes), con exclusión dos que 
se efectúen unicamente a efectos de formación en aeronaves lixeiras. 

 
Para as tres últimas tipoloxías incluirase ademais un Mapa de zona de afección que conten 
datos sobre superficies, vivendas e poboación afectada polos distintos niveis de Lden. Estas 
zonas de servidumes acústicas delimítanse pola administración competente en cada caso. 
 
No Concello de Portomarín, na actualidade non hai ningunha área en estudio, xa que non se 
atopan zonas nas que exista algunha das tipoloxías sinaladas anteriormente.  

7.9.2. Outros contaminantes emitidos a atmosfera 
As maiores fontes de emisión de GEI (gases efecto invernadoiro) no concello de Portomarín, 
son as producidas polo combustibles fósiles, principalmente mediante o emprego de 
vehículos, maquinaria agrícola, etc, pero tamén mediante o seu uso para caldeiras de 
calefacción. Para reducir estes consumos de combustible proponse a incorporación de 
sistemas de captación e emprego de enerxía solar activa de media e baixa temperatura para a 
produción de auga quente sanitaria e no quecemento de piscinas, en edificacións situadas no 
termo municipal e que cumpran determinadas condicións.   
 
Os efectos que se derivan do PXOM en relación aos contaminantes que se emiten á atmosfera 
son provocados, basicamente, polos procesos de urbanización e construción dos novos 
ámbitos que se pretenden artificializar co plan. 
 
Por tanto pode dicirse que en Portomarín non existen fontes importantes de contaminación 
atmosférica. 

7.9.3. Efectos sobre o medio 
FACTOR: ATMÓSFERA 
ACCIÓN: A execución de novas construcións e infraestruturas poderían supoñer un 
incremento partículas de pó e ruído 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: baixa 
Efecto: negativo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: non Ámbito indicencia: local 
VALORACIÓN: compatible 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Procederase a humectación das zonas en obras para evitar a creación de partículas en 
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suspensión. 
Creación de barreiras vexetais para paliar o ruído, se considerasen necesarias. 
A maquinaria empregada deberá cumprir a normativa de emisións e dispoñer da 
documentación acreditativa que o garanta. 
Non se queimará ningún tipo de material 

7.10. Ciclo hídrico 
Portomarín pertence á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, e sitúase integramente na 
bacía do río Miño. 

En canto a calidade da auga, hai que ter en conta que o río principal do municipio é o Miño, 
río grande e caudaloso, e que na súa etapa anterior pasa por dúas fases na que sofre a 
adicción de residuos ó seu leito: atravesa a Terra Cha, onde sofre os efectos dos lixiviados de 
xurros procedentes do gando á vez que adiccións de contaminantes de tipo inorgánico, 
procedentes dos estrumes minerais utilizados; e posteriormente pasa por Rábade e Lugo, 
onde recibe a auga das depuradores encargadas tanto das augas residuais orixinadas nos 
núcleos, como as dos seus respectivos polígonos industriais. No  resto da rede hidrográfica 
municipal non se detectaron focos de contaminación significativos. 

No relativo a análise das infraestruturas de servizo, estas quedaron detalladas en maior 
medida no apartado correspondente do documento “memoria”, identificáronse 
xeograficamente as captacións municipais  

Nos núcleos que non contan con abastecemento municipal, a maioría da auga que se 
consume, nin se analiza nin se trata, se ben é certo que existe un baixo risco de 
contaminación, debido a que normalmente os mananciais localízanse en zonas con cotas 
superiores os focos de posible contaminación. Aínda así, debería considerarse a posibilidade 
de implantar un sistema de control para a eliminación da posibilidade de calquera risco. 

En canto o saneamento, identificáronse xeograficamente os puntos de vertido procedentes da 
rede pública, e describiuse o estado e as carencias dentro do apartado correspondente do 
documento “memoria”  

Dentro do procedemento levado a cabo para a delimitación do solo rústico, identificáronse as 
masas de auga superficiais do municipio, delimitando as súas áreas de protección, así como o 
procedemento a seguir para levar a cabo determinadas actuacións na zona de policía. 

O establecemento de medidas encamiñadas a mellorar a eficiencia e aforro deste recurso, van 
encamiñadas a redución progresiva de verteduras sen tratamento, contribuíndo así a mellora 
na calidade da auga, e a un consumo máis racional por parte da poboación mediante a 
aplicación de certas condicións de carácter xeral como son: 

 Mellora de canalizacións, detectando fugas na rede de distribución, apostando 
pola eficiencia das infraestruturas. 

 Instalacións de equipos de medida que axuden a detectar e controlar as fugas. 

 Automatización e centralización dos sistemas de rega, implantando sistemas de 
rega eficientes, e empregando a recollida e almacenamento da auga de choiva 
para este fin. 

 Evitar os asfaltados nas zonas de ocio, sempre que sexa posible, para favorecer o 
ciclo hídrico. 

O 7 % das de entidades existentes no concello teñen saneamento municipal, e a lonxitude de 
tramos de saneamento é en total de 12,8 km. O problema do saneamento de augas residuais 
é xeral e xeralizado en toda Galicia. Sen embargo, temos que considerar esta zona 
especialmente pola fraxilidade e valor de conservación do territorio. Boa parte das redes 
instaladas necesitan unha serie de reparacións, centradas en gran parte nas depuradoras xa 
que non sufriron ningún tipo de mellora ou mantemento (baleirado de fosas) dende a súa 
construción, coa conseguinte perda de funcionalidade xa que os residuos son vertidos 
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directamente ao río en moitas ocasións, sen ningún tipo de filtrado. Os sistemas de 
depuracións son na súa maioría fosas sépticas sen ningún tipo de instalación de filtrado 
específico. 

7.10.1. Efectos sobre o medio 
FACTOR: CICLO HÍDRICO  
ACCIÓN: A execución de novas construcións, o incremento de actividade turística, etc. 
poderían supoñer un incremento do consumo do recurso, e da contaminación. 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: baixa 
Efecto: negativo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: acumulativo Ámbito incidencia: comarcal 
VALORACIÓN: moderado 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Controlarase que a maquinaria de obras non transite por zonas externas ó ámbito de 
actuación, así como que as labores de mantemento e reparación se realicen baixo condicións 
que aseguren a inexistencia de vertidos ou residuos. 
Realizaranse análises periódicos da calidade das augas para controlar os vertidos ós cursos 
fluviais. 
Os depósitos de combustible e redes de distribución dos mesmos, así como calquera 
instalación de almacenamento e distribución de outras sustancias susceptibles de contaminar 
o medio hídrico, pasarán periodicamente probas de estanquidade de acordo á lexislación 
vixente. 
Prímase o deseño de espazos con especies herbáceas rústicas, con poucas necesidades 
hídricas, fronte a outro tipo de céspedes. 
As piscinas comunitarias deseñaranse de forma que teñan sistemas de mantemento que 
permitan os mínimos cambios de auga, a fin de reducir o consumo. 
Os sistemas de rega serán eficientes no seu deseño, e na súa utilización, manténdose en 
boas condicións e con horarios que optimicen o uso da auga polas plantas, evitando regar 
nas horas de máis calor. 
Será preciso ter en conta as necesidades de saneamento, sobretodo dos núcleos de maior 
poboación. 
Reducir o consumo de auga por habitante, o que tamén reducirá o volume de auga a tratar, 
mediante o emprego de billas de baixo consumo, concienciación cidadá, etc. 

7.11. Ciclo dos materiais – xestión de residuos 
Introdución 
O artigo 21 da lei 10/2008 de 3 de novembro, de residuos de Galicia, no seu apartado 3, indica 
que os instrumentos de plan urbanístico deberanse adaptar ás determinacións dos plans da 
Xunta en materia de residuos nos prazos que determinen estes plans e, en todo caso, na 
primeira modificación ou revisión do plan urbanístico. 
 
Na actualidade atópase en vigor o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (PXRUG) 
2010-2020, que establece as bases para impulsar a xestión de residuos urbanos en Galicia 
cara un novo escenario máis sostible e acorde coa xerarquía de residuos marcada pola 
normativa, facendo especial fincapé na prevención e a valorización dos residuos. 
 
En función de diversos parámetros (particularidades do territorio, necesidades de 
infraestruturas, etc), este plan desenvolve dez liñas estratéxicas que desenrolan unha ou varias 
actuacións coa finalidade última de conseguir uns determinados obxectivos cuantitativos e 
cualitativos. Estas liñas estratéxicas son as seguintes: 
 

 Liña estratéxica 1: Plan de comunicación e educación ambiental. 
 Liña estratéxica 2: Plan de prevención de residuos. 
 Liña estratéxica 3: Fomento da recollida selectiva de fracción orgánica 
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 Liña estratéxica 4: Fomento da recollida selectiva de fracción envases. 
 Liña estratéxica 5: Fomento da recollida selectiva de fracción “outros” 
 Liña estratéxica 6: Plan de ampliación e mellora de puntos limpos. 
 Liña estratéxica 7: Ambientalización da administración. 
 Liña estratéxica 8: Incremento da planificación territorial e impulso de novos 

instrumentos para a xestión sostible de residuos. 
 Liña estratéxica 9: Planificación da rede de plantas de tratamento. 
 Liña estratéxica 10: Potenciación do mercado de reciclaxe e do compost. 

 
Os obxectivos xerais que se pretende acadar, segundo o documento Plan de Xestión de 
Residuos Urbanos de Galicia 2010-2020, son os seguintes: 
 

 Estabilizar e reducir a produción de residuos en Galicia, en canto ao peso pero 
tamén en volume, diversidade e perigo, separando a produción de residuos do 
crecemento económico. 

 Fomentar a recollida selectiva en orixe, como estratexia para obter materiais de 
calidade que teñan saída no mercado da reciclaxe. 

 Potenciar a xestión/recollida en orixe da fracción orgánica dos residuos 
municipais. 

 Potenciar as recollidas comerciais en orixe. 
 Potenciar o mercado da reciclaxe. 
 Garantir a complementariedade de modelos. 
 Desenvolver as infraestruturas precisas para tratar os residuos xerados e para 

acadar os obxectivos e potenciar desta maneira a organización territorial e a 
capacitación de técnicos, baixo os criterios de suficiencia e proximidade, 
viabilidade económica e ambiental. 

 Minimizar o vertido final en depósitos controlados, especialmente de fracción 
biodegradable e materiais recuperables. 

 Implicar ás persoas nas actuacións de xestión de residuos, maximizar a 
implicación e os coñecementos da poboación e dos xestores. 

 Garantir a calidade e transparencia da información. 
 Acomodar o sistema de xestión de residuos ó sistema de xestión urbana, como 

un elemento máis, interrelacionado con outros como a xestión do espazo 
público, a mobilidade, o ruído, etc. 

 Previr a contaminación do solo e rexenerar os solos degradados. 
 
Xeración e xestión de residuos 
Como xa se indicaba ó comezo deste documento Portomarín conta cunha superficie de 
115,10 km2 e unha poboación de 1763 habitantes no ano 2010, repartidos en 101 entidades 
de poboación agrupadas, á súa vez, en 19 parroquias. 
 
A escasa densidade poboacional de 15,3 hab/km2 (IGE 2010), está moi por debaixo da media 
da provincia de Lugo (35,9 hab/km2) e da media galega (94,6 hab/km2). A evolución 
demográfica da última década amosa un importante saldo regresivo, pasando de 2099 
habitantes no ano 2000 a 1763 no 2010 (INE 2010), o que supón un descenso de poboación 
do 16%. 

Se analizamos o anexo I do documento Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-
2020, aparecen recollidos os índices de ruralidade de tódolos municipios galegos, cuxos 
valores oscilan entre 0 e 10, dando lugar a seguinte clasificación: 

 Rural: 0 – 0,2 
 Semiurbano: 0,21 – 0,99 
 Urbano: 1 – 10  

Para o concello de Portomarín o valor sitúase en 0,10, sendo clasificado como un concello 
rural. 
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A xeración de residuos estimada por concello en valores relativos (kg/hab./día) sitúase para o 
concello de Portomarín entre 0,66 e 0,75, segundo os datos do PXRUG. O Concello conta con 
un convenio coa entidade SOGAMA (Sociedade Galega de Medio Ambiente). Este modelo 
separa 4 fraccións de residuos: Resto (bolsa negra), envases lixeiros (bolsa amarela), papel – 
cartón e vidro, tal e como indica o seguinte esquema: 

Fig.  18: Esquema do modelo SOGAMA 

 
Fonte: http://sirga.cmati.xunta.es/modelos-de-xestion 

 
Portomarín sitúase na unidade de loxística de transporte/transferencia de Lugo. 
A dotación de colectores da fracción envases está definida na Carta de Servizos do Convenio 
Marco entre a Xunta de Galicia e Ecoembes 2005, que establece os requisitos básicos do 
servizo de recollida. A dotación prevista na carta de servizos (Anexo II) en litros máximos 
instalados por habitante para un concello rural é a seguinte: 

 Iglú: 9,09 
 Tapa pechada – carga lateral: Non considerado 
 Tapa pechada – carga traseira: 9,09 
 

Para papel e cartón existen unhas especificacións en canto á dotación de colectores segundo 
o sistema de recollida e o tipo de concello, que se recollen na Carta de Servizos incluída no 
Convenio Marco entre a Xunta de Galicia e Ecoembes 2005, os litros/habitante para a zona 
rural son 11, e os habitantes por colector acadarán un máximo de 275. 
 
Para o vidro, e segundo o Convenio Marco de Colaboración entre a Comunidade Autónoma 
de Galicia e Ecovidrio de 2007, establecerase na zona rural un colector para cada 250 
habitantes. 
 
Competencias das entidades locais na xestión de residuos 
No apartado 3.4 do PXRUG 2010-2020 detállase o marco de competencias en xestión de 
residuos urbanos nos termos previstos na Lei 10/2008 e a Lei 10/1998, entre elas as 
correspondentes as entidades locais. Corresponde os municipios: 

 Prestar, por si sos ou asociados, os servizos derivados da xestión dos residuos 
urbanos ou municipais na forma que se estableza nas súas respectivas 
ordenanzas e, no seu caso, plans de xestión de residuos. 
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 Implantar sistemas de recollida selectiva de residuos urbanos ou municipais que 
posibiliten a súa reciclaxe e outras formas de valorización. 

 Chegar a acordos cos que produzan residuos comerciais para a consecución da 
súa correcta xestión. 

 Elaborar os plans de xestión de residuos urbanos, de acordo co que, se é o 
caso, se establece na Lei 10/2008 e nos plans de residuos da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

 Xestionar adecuadamente os residuos urbanos ou municipais abandonados en 
vías ou espazos públicos de titularidade municipal. 

 Vixiar, inspeccionar e sancionar no ámbito das súas competencias. 
 Exercer as competencias que, no seu caso, lles sexan atribuídas con carácter 

temporal ou permanente polas administracións competentes, mediante acordos 
ou calquera outro instrumento administrativo. O dito exercicio poderá levarse a 
cabo directamente ou mediante a constitución e participación de entes 
supramunicipais ou doutra índole de entre os previstos no ordenamento xurídico. 

 
Dende o concello de Portomarín inténtase dar cumprimento, dentro das posibilidades, a 
tódalas competencias asignadas as entidades locais así como ós obxectivos descritos no 
PXRUG 2010-2020. 
 
Portomarín conta con un punto limpo, no que se recollen diversas tipoloxías de residuos, entre 
os que destaca a recollida de plásticos agrícolas, esencial para un concello cun sector 
agrogandeiro tan afianzado.  

Da limpeza das rúas encárgase o persoal municipal, así como da recollida de residuos 
orgánicos e dos residuos do colector amarelo, para o cal teñen programadas rutas de 
recollida. Os colectores de vidro e papel son xestionados por servizos externos.  

Existen tres rutas de recollida de lixo (ver plano IT-11), dúas de recollida da fracción orgánica 
(bolsa negra), unha ó sur e outra ó norte do concello, e unha de recollida de envases lixeiros 
(bolsa amarela), que de solapa en gran parte do recorrido coas dúas anteriores. A recollida 
realizase 1 día /semana e ruta, excepto no verán, onde é necesario pasar 2 días/semana - ruta. 

Durante os últimos anos o concello está a realizar numerosos esforzos de cara a mellorara a 
xestión de residuos do termo municipal, destaca a campaña iniciada en decembro de 2011 
baixo o lema “Practica as tres erres, do resto encárgase Sogama”.  

A xestión dos materiais e residuos é tomada polo PXOM como unha das cuestións principais 
de cara á sustentabilidade da ordenación. 

Dada a dispersión do concello, a xestión de residuos resulta custosa e pouco eficiente, o 
futuro pasar pola concienciación da necesidade de aplicar a norma das tres r: reduce 
(emprega menos materia prima, auga e enerxía), recicla e reutiliza. 

A proposta e liña de traballo é dotar de colectores de lixo selectivo a aqueles núcleos que 
carecen del.  

O concello tamén está a levar a cabo actividades de sensibilización e educación para un 
correcto tratamento dos residuos. 

7.11.1. Efectos sobre o medio 
FACTOR: CICLO MATERIAIS 
ACCIÓN: A política de reciclaxe que se están a levar a cabo teñen un efecto positivo, o 
reducir o volume de lixo a tratar. 
Natureza: carácter beneficioso Intensidade: baixa 
Efecto: positivo Reversible: - 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: - Ámbito incidencia: local 
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FACTOR: CICLO MATERIAIS  
ACCIÓN: A execución de novas construcións, o incremento de actividade turística, etc. 
poderían supoñer un incremento do residuos xerados. 
Natureza: carácter perxudicial Intensidade: baixa 
Efecto: negativo Reversible: si 
Persistencia: si Momento: medio prazo 
Acumulativo ou sinérxico: acumulativo Ámbito incidencia: local 
VALORACIÓN: moderado 
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS OU POTENCIADORAS 
Reducir a produción de lixo por habitante, mediante medidas de reciclaxe de lixo, 
compostaxe caseiro, etc. 
Disporanse os colectores necesarios a fin de obter un tratamento axeitados de residuos. 
En canto a construción, tratase de reducir o emprego de materiais novos e promover a 
reutilización e a reciclaxe de materiais de construción. 
Estableceranse garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 
escavacións, construcións, ou calquera outra fonte de residuos da construción en vertedoiros 
autorizados e naqueles lugares que garantan o seu axeitado tratamento. 
 

8. Deseño de medidas correctoras/preventivas 
Neste apartado establécense as medidas preventivas e correctoras que se consideran 
necesarias para minimizar, compensar ou cambiar a condición dos impactos ou riscos que 
poidan derivar da execución das determinacións que establece o PXOM,  a pesar de que a 
avaliación realizada sobre a magnitude dos efectos previstos non indique impactos severos ou 
de carácter crítico. 

8.1. Medidas de carácter xeral 
A continuación detallaranse unha listaxe de medidas propostas con carácter xeral e 
complementario, que son, principalmente, melloras ambientais de aplicación preferente nos 
solos a transformar, principalmente na ampliación dos núcleos, tamén se recollen outras xa 
indicadas na lexislación sectorial e no propio documento normativa, dado o seu especial 
interese. 

 Introdución de criterios de sustentabilidade dende as primeiras etapas de 
elaboración do PXOM, compatibilizando as súas determinacións coa xestión e 
conservación dos distintos recursos (medioambientais, socioeconómicos, etc) 

 Clasificación dos solos urbanizables en relación coa capacidade de acollida do 
territorio. 

 Determinación do sistema xeral de espazos libres e zonas verdes con carácter 
medioambiental, integrando neles os elementos de valor natural, paisaxístico ou 
cultural e facilitando o acceso da poboación ós mesmos. 

 Mellorar as infraestruturas de servizos municipais en relación ó consumo dos 
recursos hídricos municipais, a calidade das augas e o benestar da poboación. 

 Estableceranse medidas de protección para os solos, a contaminación 
atmosférica, a flora, a fauna e as augas na fase de construción. 

 As actividades relacionadas coa xestión de residuos deberá realizarse sen pór en 
perigo a saúde humana e sen empregar métodos que poidan ser prexudiciais para 
o medio ambiente. 

 Cumprirase todo o disposto na normativa e lexislación vixente que resulten de 
aplicación, sobre todo no relativo ás verteduras de augas residuais urbanas e 
industriais. 
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  Os deseños e calidade de vida do ámbito de uso industrial, deben ser atractivos e 
integradores nos elementos naturais que os rodean. 

Para fases posteriores de desenvolvemento e execución (planeamento secundario) terase en 
conta o seguinte: 

 Tenderase a autonomía funcional dos sectores (centralización de sistemas). 
Previsións para os sistemas de depuración, abastecemento e xestión de tódolos 
tipos de residuos que se podan xerar. 

 Planificarase de xeito integrado ós usos do solo e o transporte co obxectivo de 
facilitar a accesibilidade. 

 Tenderase a adecuación bioclimática dos espazos públicos e das edificacións en 
función da orientación e a ordenación. 

 Introduciranse elementos integradores e de transición entre os usos residenciais 
ou rústicos e o uso industrial, integrándose na medida do posible os elementos de 
valor natural na ordenación. 

 Teranse en conta os condicionantes para os proxectos de urbanización e 
edificación mencionados no presente informe (materiais, movementos de terras, 
etc.). 

 Teranse presentes as medidas preventivas e correctoras establecidas no presente 
informe, así como aqueloutras que se consideren oportunas. 

8.2. Medidas específicas  

8.2.1. O solo 
As medidas que se establecen son de carácter preventivo, orientadas a evitar os procesos 
erosivos e a contaminación dos solos. 
 

 Delimitación de espazos específicos para a maquinaria e as acumulacións de 
terras, de xeito que se garanta que a vertedura accidental non producirá 
contaminación do subsolo e as canles próximas, impermeabilizando as zonas de 
reparación e cambios de aceite da maquinaria. 

 Cada contratista encargado de realizar as obras debe entregar un Programa 
Ambiental para limitar riscos de verteduras. 

 Durante as obras, a terra vexetal extraída reservarase para a posterior restauración 
ambiental, tamén se reciclarán  na medida do posible outros materiais 
empregados. 

 As provisións temporais de terra necesarias, realizaranse en zonas 
preferentemente afectadas polas obras, e na súa falta, en áreas desprovistas de 
vexetación. 

 Os sobrantes levaranse a zonas demandantes, ou na súa falta, a recheos 
autorizados. 

 No caso de realizar movementos de terra en áreas identificadas como áreas de 
presunción arqueolóxica, ou próximas a bens inventariados do patrimonio 
histórico-cultural, tomaranse as medidas específicas de precaución. 

 Intentarase buscar a menor afección posible ó tráfico, polas obras. 

 Débense evitar os obstáculos na vía e que o incremento de vehículos pesados 
poida causar problemas de tráfico e de accesibilidade dos habitantes do ámbito. 
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 Os espazos rústicos que se podan ver afectados polas obras, deberán ser 
restaurados, ben seguindo o predeseño establecido ou ben utilizando especies da 
vexetación autóctona. 

 Unha vez rematadas as obras, realizarase unha campaña de limpeza das áreas 
afectadas. 

8.2.2. Medio ambiente atmosférico 
A fin de manter a calidade do aire, ademais do disposto na Lei 8/2002, de 18 de decembro, de 
protección do ambiente atmosférico de Galicia, teranse en conta: 

 As limitacións establecidas na Normativa do PXOM, para as emisións á atmosfera 
das actividades industriais. 

 Prohíbese a queima de calquera tipo de residuos ou material sen autorización 
correspondente. 

 En todo edificio en cuxos locais se produzan fumes ou gases de combustión estes 
deberán estar dotados de chemineas e condutos de evacuación suficientemente 
illados e revestidos para evitar a transmisión de calor ou ocasionar molestias as 
propiedades contiguas. 

 Ademais do establecido na normativa do PXOM e pola lexislación, o concello 
poderá impoñer as medidas correctoras que estime pertinentes cando a saída de 
fumes a xuízo dos servizos técnicos municipais poida causar molestias ou 
prexuízos. 

 A adopción de medidas preventivas durante os movementos de terra, transporte 
de materiais, ou calquera acción que poida provocar a emisión de partículas a 
atmosfera, como: 

o A terra acumulada localizarase en áreas resgardadas, con regas periódicas 
para limitar o aumento das partículas en suspensión. 

o Establecerase un sistema de lavado de rodas para os camións das obras, a fin 
de evitar a dispersión de po e sucidade polos núcleos. A tal obxectivo tamén 
se empregarán toldos naqueles camións que transporten materiais volátiles. 

o As emisións de ruído axustaranse ás directrices da Lei 37/2003 do Ruído, en 
caso de previsión de sobrepasar os umbrais de ruído permitidos, instalaranse 
pantallas. 

o O horario de obras en áreas próximas a zonas habitadas será diúrno de luns a 
venres, excluíndo fins de semana e festivos. 

8.2.3. Recursos hídricos 
Aplicaranse as determinacións contidas na Lei 29/85 do 2 de agosto de Augas e no 
Regulamento de Dominio Público Hidráulico, ademais das seguintes medidas preventivas: 

 Limitar as áreas pavimentadas non permeables para manter a capacidade de 
filtrado do terreo. 

 Identificase o sistema hídrico, e estableceranse as servidumes de protección, 
regulase no documento normativa do PXOM os usos e actividades nesta ámbito. 

 A xestión dos aceites empregados da maquinaria realizarase a través dun xestor 
autorizado, tal como indica a lexislación en vigor. 

 Estableceranse sistemas de aforro de auga e consumo enerxético nos edificios. 

 Incentivaranse sistemas de rega nos espazos verdes que permitan a reutilización 
de auga.  
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 Tódolos proxectos que afecten a canles de augas deberán ir acompañados dos 
correspondentes estudos hidrolóxicos que indiquen os efectos sobre a dinámica 
da auga e as medidas para corrixilos. 

 Calquera desenvolvemento urbanístico deberá xustificar antes do seu comezo a 
capacidade de depuración das instalacións existentes ou previstas dos novos 
caudais de augas residuais que se xerarán. 

 Deberase xustificar a dotación de auga potable, antes de calquera actuación 
urbanística. 

 Deberanse controlar os verquidos industriais das augas residuais á rede de 
saneamento municipal, así como a composición química e biolóxica do efluente, 
establecidas no regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga e 
saneamento, coa finalidade de protexer a rede, e por tanto a calidade da auga. 

8.2.4. Biodiversidade 
 Considerase que as plantacións en alineacións de rúa, paseos ou zonas libres, 

efectuaranse co espazo necesario para o seu axeitado desenvolvemento. As 
zonas de plantación de xardíns serán de libre ordenación en cuanto a traza e 
tamaño. 

 Para facilitar os procedementos de colonización vexetal establecerase un sistema 
que garanta o mantemento das súas propiedades mediante sementeira, rego e 
abonado. 

 A reposición de vexetación realizarase con especies da rexión, co fin de garantir a 
súa viabilidade e reducir posteriores labores de mantemento. 

 Establecese o transplante de especies arbóreas de interese en caso de que se 
vexan afectadas por obras. 

 Os restos vexetais xestionaranse axeitadamente, e os métodos de silvicultura 
serán o menos agresivos posible co medio. 

 Evitaranse na medida do posible as operacións ruidosas e os focos de luz durante 
a noite evitando a migración de animais do contorno da obra 

8.2.5. Xestión de residuos 
 Queda prohibido o abandono, vertido ou eliminación incontrolada de residuos en 

todo o territorio municipal. 

 Establecese o transplante de especies arbóreas de interese en caso de que se 
vexan afectadas por obras. 

 Realizarase unha previsión dos espazos para a recollida selectiva de residuos, de 
xeito racional. 

 Manterase e mellorarase a recollida de residuos derivados da actividade agrícola. 

 Informarase a poboación sobre a importancia da reciclaxe e a redución de 
residuos. 

8.2.6. Medio perceptual 
 Para acadar unha integración das novas edificacións (materiais, cores, formas, 

alturas, volumes, etc) seguiranse os criterios indicados no apartado 
correspondente da normativa. 

 Someter os noiros e desmontes a un tratamento paisaxístico e garantir a súa 
conservación e mantemento. 
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 Tomaranse medidas a fin de minimizar a incidencia visual das diferentes 
actuacións, mediante a instalación de pantallas con especies de folla perenne, etc. 

 Procurarase a integración dos centros de transformación tanto de telefonía como 
de redes de subministro e distribución de enerxía eléctrica na edificación en 
harmonía coa zona. 

 O tendido e implantación de certas instalacións como telefonía, gas, cable, etc 
executaranse de forma subterránea sempre que sexa posible. 

8.2.7. Consumo de recursos 
 Emprego de sistemas de iluminación de baixo consumo, evitando a contaminación 

lumínica, nos espazos públicos e lugares comúns dos novos desenvolvementos. 

 Valoración da eficiencia na captación solar para definir as orientacións das novas 
edificacións en pos dun maior aforro enerxético. 

 Sempre que sexa posible, implantaranse sistemas de xeración de enerxías 
renovables. 

 Empregaranse, na medida do posible, os materiais construtivos cun alto grao de 
illamento térmico, duradeiros e pouco contaminantes. 

 Racionalizarase o sistema de rego das zonas verdes. 

 Fomentarase o desenvolvemento de iniciativas a favor da biomasa e os 
biocombustibles así como das enerxías renovables. 

8.2.8. Medio socioeconómico 
 Emprego preferente de man de obra local 

 Emprego preferente de recursos materiais ofrecidos polo medio inmediato á obra. 

 Emprego preferente de materiais de construción do entorno comarcal 

 Realización dos traballos das obras (transporte, movementos de terra, etc) en 
condicións atmosféricas favorables, a fin de evitar nubes de po que prexudiquen 
as colleitas, animais, a calidade estética do contorno ou os propios habitantes do 
lugar. 

8.2.9. Conservación do Patrimonio Cultural 
 Identificación e inventariado do patrimonio dispoñible 

 Elaboración do catálogo conforme a lexislación vixente. 

 Regulación do patrimonio segundo o documento Normativa. 

 Fomento e realización de campañas de difusión para posta en valor deste recurso 
no municipio. 

8.2.10. Medidas específicas en función da clase de solo 

8.2.10.1. Solo urbanizable 
 O novo sistema viario deberá dar continuidade ó existente. 

 Recoméndase que o axardinado das zonas verdes e de libre edificación, así como 
das marxes das vías se realice con especies autóctonas. 

 Conservaranse as masas arboradas ou calquera outro elemento natural, 
integrando na medida do posible. 
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 Evitaranse no posible actuación que provoquen impacto visual, prestando especial 
atención a elección do mobiliario urbano, deseño das edificacións, etc. 

 Os desmontes e noiros someteranse a un tratamento paisaxístico previo. 

 Para desprazar especies vexetais protexidas, de valor etnográfico ou ambiental, 
terase en conta que a súa nova localización garanta o seu estado de 
conservación. 

8.2.10.2. Solo rústico 
 As autorizacións e usos que se permitan en solo rústico deberán estar 

subordinadas ó respecto dos elementos naturais, a vez que integradas nas 
actividades propias do solo. 

 En solo rústico de especial protección: 

o Controlaranse as verteduras derivadas de actividades agropecuarias, a fin de 
evitar a contaminación de cursos de auga. 

o Controlaranse as actividades de ocio e recreativas que se realicen, 
propoñendo a obrigatoriedade de solicitar autorización ó concello, para o 
desenvolvemento de ditas actividades. 

o Non realizar talas masivas nas zonas forestais apoiadas en terreos de acusada 
pendentes, a fin de evitar procesos erosivos. 

o Debe favorecerse o repoboamento con especies autóctonas co fin de evitar a 
súa regresión e substitución por especies alóctonas. Esta medida presenta 
especial interese nas zonas catatalogadas de interese natural. 

o Par cada desenvolvemento urbanístico estudarase a posibilidade de crear 
itinerarios de transporte non motorizado. 

8.2.10.3. Solo de núcleo rural 
As condicións estéticas perceptibles dende o medio exterior regúlanse no apartado 
correspondente do documento Normativa. Proponse ademais: 

 Dar prioridade o saneamento ou a súa mellora naqueles núcleo que se atopen 
preto de canles fluviais. 

 Promover  a eficiencia enerxética nas novas instalacións. 

 Promover a integración dos elementos naturais do medio no sistema de espazos 
libres e novas zonas verdes. 

9. Plan de seguimento 
O programa de seguimento servirá para establecer un sistema de avaliación continua da 
incidencia do PXOM, comprobar si se teñen en conta as medidas de mellora ambiental así 
como detectar posibles impactos ambientais significativos non previstos.  

Pero como todo instrumento de planificación, requírese da existencia dunha verdadeira 
vontade de xestión para que os seus obxectivos se convertan en realidade a través da 
execución progresiva e cumprimento das súas propostas. 

É conveniente lembrar que se trata de instrumentos dinámicos, e que será necesaria a mellora 
continua; por iso é imprescindible unha labor de seguimento e control que permita garantir a 
non existencia de desviacións significativas entre o inicialmente previsto e o final da execución, 
mediante a corrección dos posibles efectos ambientais negativos que puidesen producirse no 
desenvolvemento do mesmo.  
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O plan de seguimento da sustentabilidade do plan conta por tanto, cunha serie de indicadores 
que nos servirán para avaliar a evolución das variables estudadas neste documento (paisaxe, 
natureza, patrimonio, mobilidade, etc), de xeito que vixíe a correcta realización das medidas 
propostas e verifique a súa eficacia, así como o cumprimento dos obxectivos de protección 
ambiental. 

As características que estes indicadores deben reunir son: 

 Deben ser medibles de xeito que calquera comunidade e/ou organismo sexa 
capaz de efectuar o seu exame con certa celeridade. 

 Deben ser prácticos e comprensibles, e a súa interpretación será relevante para 
tódalas clases de “público” 

 Serán descritivos e integradores, de xeito que se reflictan nun solo indicados 
distintos aspectos ambientais. 

O Concello elaborará e enviará anualmente ó órgano ambiental os informes das variables 
recollidas no apartado seguinte, agás nos casos que a xuízo dos técnicos ou da Xunta de 
Galicia a importancia das actuacións realizadas fagan necesario a elaboración de informes de 
carácter extraordinario. 

9.1. Indicadores de sustentabilidade a controlar 
Ademais dos que se relacionan a continuación, poderanse incluír aqueles outros que se 
estime oportuno e que conten con acordo do órgano ambiental competente. Inclúese unha 
táboa resumo ó final do apartado, que servirá de modelo para a elaboración dos informes 
durante os anos de vixencia do PXOM. 

9.1.1. Paisaxe 
Indicador: Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 

Descrición: Número de puntos con calidade escénica adecuados para uso público. 

Unidade de medida: número de puntos acondicionados 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: - 

Actualización: Anual 

Tendencia desexable: estabilizar e aumentar. 

9.1.2. 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.  

 
Indicador: Sendas verdes 
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Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais. 

Unidade de medida: km 

Fonte de datos: Municipal 

Método de cálculo: Lonxitude total de sendas verdes 

Actualización: Anual 

Tendencia desexable: estabilizar e aumentar.  

9.1.3. Patrimonio cultural 
Indicador: adecuación para uso público dos bens patrimoniais. 

Descrición: existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 
patrimonial. de xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial. 

Unidade de medida: unidades 

Fonte de datos: catálogo de bens patrimoniais do Plan. 

Método de cálculo: número de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, 
turística, etc. 

Actualización: anual 

Tendencia desexable: aumentar.  

9.1.4. 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. 
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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. 

Descripción: 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. 

Tanto a “Fabrica de ladrillos de Portomarín” como “AVIPORTO”, que son as únicas empresas 
que aparecen no rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes, teñen como medio 
receptor das sustancias que emiten o aire en non o solo. 

 

Indicador: Edificacións rehabilitadas. 

Descrición: mide a importancia da rehabilitación 

Unidade de medida: unidades. 

Fonte de datos: nº de licenzas para rehabilitación de vivendas – Concello. 

Método de cálculo: -. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: vivendas baleiras 

Descrición: nº de vivendas baleiras. 

Unidade de medida: %. 

Fonte de datos: censo de vivendas. INE. 

Método de cálculo: nº de vivendas baleiras / nº total de vivendas. 

Actualización: cada 10 anos. 

 

Indicador: Superficie agraria útil (SAU) 

Descrición: indicador da vocación agrogandeira do Concello en termos de superficie territorial. 

Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural. 

Método de cálculo: Sup (ha) de terras labradas et erras para  pasteiros. 

Actualización: anual 

 

Indicador: abandono de terras agrarias. 
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Descrición: indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado 
coa perda de poboación, co incremento de perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 
de especies de flora e fauna vinculadas a hábitats agrarios. 

Unidade de medida: %. 

Fonte de datos: Consellería do medio rural. 

Método de cálculo: SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha). 

(O cálculo realizouse collendo os seguintes parámetros que aparecen no INE: SAU para 
outras terras/SAU terras labradas+pastos permanentes) 

Actualización: anual. 

 

Indicador: superficie queimada en incendios forestais. 

Descrición: superficie queimada por incendios forestais 

Unidade de medida: ha 

Fonte de datos: Consellería do medio rural. 

Método de cálculo: -. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: bens afectados por inundacións. 

Descrición: valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 
torrenciais. 

Unidade de medida: € 

Fonte de datos: Consorcio de Compensación de Seguros. Axencia Galega de Emerxencias. 

Método de cálculo: -. 

Actualización: anual. 

9.1.5. 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 

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 
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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: habitantes 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: nacementos – defuncións. 

Actualización: anual 

Tendencia desexable: aumentar. 

 

Indicador: accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 

Descrición: informa sobre o número de dotacións totais (existentes e proxectadas) no 
planeamento en relación ó número de habitantes. 

Unidade de medida: número de habitantes por tipo de equipamento. 

Fonte de datos: equipamentos definidos polo Plan. 

Método de cálculo: nº de habitantes totais/nº de instalacións dun determinado tipo de 
equipamento (sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de 
equipamentos. 

Actualización: revisión ou modificación do PXOM. 

Tendencia desexable: aumentar. 

 

Indicador: accesibilidade a servizos públicos (distancia) 

Descrición: informa sobre a distancia de desprazamento para acceder aos equipamentos 
contemplados no Plan. 

Unidade de medida: m. 

Fonte de datos: equipamentos definidos polo Plan. 

Método de cálculo: distancia media entre instalacións dun determinado tipo de equipamento 
(sociocultural, sanitario, etc.). Nota: farase o cálculo para cada un dos tipos de equipamentos. 

Actualización: revisión ou modificación do PXOM. 

Tendencia desexable: diminuír. 

 

Indicador: acceso á sociedade da información 

Descrición: porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha (ADSL, RDSI, Rede de 
cable). 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: nº de vivendas con acceso a banda ancha / nº total de vivendas 

Actualización: anual 
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Tendencia desexable: aumentar. 

 

Indicador: presión urbana. 

Descrición: este indicador relaciona o número total de habitantes coa extensión superficial do 
Concello. A presión demográfica está relacionada con outros indicadores como o consumo de 
solo, de auga, de enerxía ou a produción de lixo. 

Unidade de medida: habitantes / km2. 

Fonte de datos: Padrón de habitantes. 

Método de cálculo: poboación total do Concello / superficie total. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao número de 
habitantes. 

Descrición: permite avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización e ocio ao aire libre. 

Unidade de medida: m2/ hab. 

Fonte de datos: IGE 

Método de cálculo: m2 zonas verdes / nº habitantes censados. 

Actualización: revisión do plan 

Tendencia desexable: estabilizar e aumentar. 

 

Indicador: Vivenda de protección. 

Descrición: número de vivendas baixo algún réxime de protección 

Unidade de medida: %. 

Fonte de datos: municipal. IGVS. 

Método de cálculo: número de vivendas baixo algún réxime de protección / nº total de 
vivendas. 

Actualización: anual. 

 

9.1.6. Economía 
Indicador: déficit público adaptado á administración local. 

Descrición: déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 
planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, 
etc.). 

Unidade de medida: %. 

Fonte de datos: contabilidade municipal 

Método de cálculo: manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado ás 
Corporacións Locais 

Actualización: anual 

 

Indicador: especialización gandeira. 
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Descrición: mide a importancia relativa dos diferentes tipos de cabanas gandeiras. 

Unidade de medida: número de cabezas de gando. 

Fonte de datos: anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural). 

Método de cálculo: número de cabezas de gando para os seguintes tipos de cabanas: vacún 
de carne, vacún de leite, aves, porcino, equino e caprino. 

Actualización: anual.  

 

Indicador: especialización agrícola. 

Descrición: reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU. 

Unidade de medida: % 

Fonte de datos: anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural). 

Método de cálculo: superficie relativa en relación á SAU dos seguintes tipos de terras agrarias: 
prados, pradeiras, pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, tubérculos, leguminosas, 
flores e viveiros) e cultivos leñosos (froiteiras e viñedo). 

Actualización: anual. 

 

Indicador: especialización forestal. 

Descrición: reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais. 

Unidade de medida: m3 

Fonte de datos: anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural). 

Método de cálculo: volume de corta de madeira por especie forestal. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: intensificación agrogandeira. 

Descrición: a intensificación se mide en termos de carga gandeira. 

Unidade de medida: UGM (Unidades de Gando Maior). 

Fonte de datos: anuario de estatística agraria (Consellería do Medio Rural). 

Método de cálculo: UGM de gando porcino, avícola e vacún de leite baixo sistemas intensivos 
de produción 

Actualización: anual. 

 

Indicador: agricultura ecolóxica. 

Descrición: indica o grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e gandeira 
orgánicos. 

Unidade de medida: ha. 

Fonte de datos: CRAEGA (Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia). 

Método de cálculo: sumatorio da superficie agrícola ecolóxica. 

Actualización: anual. 
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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. 

9.1.7. Mobilidade 
Indicador: distribución modal de mobilidade obrigada. 

Descrición: emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade 
obrigada. 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos. 

Fonte de datos: Concesionarias de liñas de transporte público; RENFE. Enquisa de mobilidade 
das persoas residentes en España (Ministerio de Fomento); datos municipais. 

Método de cálculo: (Ni / Nt) *100 

    Ni: nº de desprazamentos por modo de transporte. 

    Nt: nº total de desprazamentos obrigados. 

Os ámbitos territoriais a considerar son: coche ou moto, autobús urbano, autobús interurbano, 
tren, a pé, bicicleta e marítimo. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: relación entre o lugar de residencia e o traballo 

Descrición: informa do alcance espacial da necesidade de mobilidade obrigada (laboral). 

Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos. 

Fonte de datos: Enquisa de mobilidade das persoas residentes en España (Ministerio de 
Fomento); datos municipais. 

Método de cálculo: (Ni / Nt) *100 

    Ni: nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais identificados. 

    Nt: nº total de desprazamentos obrigados. 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 9-76 

Os ámbitos territoriais a considerar son: no mesmo domicilio, no mesmo Concello, nun 
Concello da mesma provincia, nun Concello doutra provincia, noutra comunidade autónoma e 
noutro país. Actualización: anual. 

 

Indicador: adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida. 

Descrición: indica o grao de accesibilidade dos medios de transporte colectivo a persoas con 
mobilidade reducida. 

Unidade de medida: % da flota adaptada. 

Fonte de datos: municipal 

Método de cálculo: datos proporcionados pola empresa concesionaria do servizo 

Actualización: anual. 

9.1.8. 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: venda de combustibles de automoción. 

Descrición: datos de venda de combustibles de automoción por habitante. 

Unidade de medida: t (toneladas) 

Fonte de datos: Asociación Española de Operadores de Produtos Petrolíferos; boletín de 
hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos Petrolíferos (Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio). 

Método de cálculo: volume total de combustibles para automoción (descártase o gasóleo 
agrícola) / nº habitantes empadroados. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: sistemas de iluminación de baixo consumo. 
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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 

Método de cálculo: nº sistemas de iluminación de baixo consumo / nº sistemas de iluminación 
totais. 

Actualización: anual. 

9.1.9. 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. 

9.1.10. Ciclo hídrico 
Indicador: abastecemento de auga municipal. 
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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 

Actualización: anual. 

 

Indicador: número de puntos de vertido. 

Descrición: número de puntos de vertido a ríos. 

Unidade de medida: unidades. 

Fonte de datos: inventario de vertidos do Organismo de conca. 

Método de cálculo: - 

Actualización: anual. 

 

9.1.11. Ciclo de materiais 
Indicador: xeración de residuos urbanos (RU). 

Descrición: cantidade de residuos urbanos producidos 

Unidade de medida: kg/ habitante. 

Fonte de datos: municipal. Empresa concesionaria do servizo. 

Método de cálculo: total anual RU recollidos/número habitantes. 

Actualización: anual. 
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Indicador: xeración de residuos perigosos. 

Descrición: cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e 
empresariais emprazadas no Concello. 

Unidade de medida: t de residuos perigosos xerados. 

Fonte de datos: Sistema de Información de Residuos de Galicia – CMATI. 

Método de cálculo: -. 

Actualización: anual. 

 

Indicador: recollida selectiva de RU. 

Descrición: mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a porcentaxe entre a recollida 
selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na recollida selectiva bruta descontando 
as cantidades de materiais considerados impropios en cada sistema de recollida) e a recollida 
selectiva bruta (cálculo incluíndo o total dos residuos recollidos). 

Unidade de medida: %. 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva. 

Método de cálculo: residuos xerados – impropios / residuos xerados. 

Actualización: anual 

 

Indicador: rutas de recollida de RU. 

Descrición: informa das distancias polo servizo de recollida de lixo en función do número de 
habitantes cubertos polo servizo. Da idea do grao de dispersión das entidades de poboación e 
do consumo enerxético derivado do servizo de recollida de lixo. 

Unidade de medida: m/habitante 

Fonte de datos: Empresas recollida selectiva. 

Método de cálculo: lonxitude total das rutas de recollida/nº total de usuarios cubertos polo 
servizo. 

Actualización: anual 

 

Táboa XIII.  Indicadores de sustentabilidade 

Data Indicador Valor Unidade 

Estado actual 
Puntos acondicionados para uso e 
aproveitamento da paisaxe 4 

número de puntos 
acondicionados 

Estado actual Espazos e áreas protexidas  % 
Estado actual Sendas verdes  km 

Estado actual 
Adecuación para uso público dos bens 
patrimoniais. 

146 Unidades 

Estado actual Consumo de solo planificado.  % 
Estado actual Consumo de solo executado.  % 

Estado actual 
Grao de ocupación de solo industrial de nova 
creación. 

 % 

Estado actual Emisións totais ao solo. 0 % 
Estado actual Edificacións rehabilitadas. 2 unidade 
Estado actual Vivendas baleiras 12,7 % 
Estado actual Superficie agraria útil (SAU) 3840,21 ha 
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Data Indicador Valor Unidade 

Estado actual Abandono de terras agrarias 20 % 
Estado actual Superficie queimada en incendios forestais * % 
Estado actual Bens afectados por inundacións * € 

Estado actual Evolución da poboación 1763 habitantes 
Estado actual Taxa total de emprego 94 % 
Estado actual Crecemento vexetativo -23 habitantes 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Sanitarios 

1763 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Socioculturais 

126 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Administrativos 

1763 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Educativo 

1763 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Deportivo 

252 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
// Espazos libres e zonas verdes 

61 habitantes/equipamento 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Sanitario 

6810 m 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Administrativos 

6810 m 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Socioculturais 

2400 m 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Educativo 

6810 m 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Deportivo 

6810 m 

Estado actual 
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) // 
Espazos libres e zonas verdes 

2100 m 

Estado actual Acceso a sociedade da información * % 

Estado actual Presión urbana 15,32 habitantes/km2 

Estado actual 
Superficie de parques públicos e zonas verdes 
en relación ao número de habitantes. 

33,5 m2/ hab 

Estado actual Vivenda de protección 0 % 
Estado actual Déficit público adaptado á administración local.  % 

2009 Especialización gandeira: vacún de carne  681 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira:  vacún de leite  4006 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira: aves  410329 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira: porcino  18376 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira: equino  16 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira: ovino 1557 nº cabezas gando 
2009 Especialización gandeira: caprino 192 nº cabezas gando 
2009 Especialización agrícola: Cereais para gran 2,31 % 

2009 
Especialización agrícola: Leguminosas para 
gran 0,02 % 

2009 Especialización agrícola: Pataca 0,49 % 
2009 Especialización agrícola: Cultivos industriais 0,01 % 
2009 Especialización agrícola: Cultivos forraxeiros 27,57 % 

2009 
Especialización agrícola: Hortalizas, melóns e 
amorodos 0,16 

% 

2009 
Especialización agrícola: Flores e plantas 
ornamentais 0,00 

% 

2009 Especialización agrícola: Barbeito 0,35 % 
2009 Especialización agrícola: Horta para consumo 0,07 % 
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Data Indicador Valor Unidade 

familiar (menos de 500 m2) 

2009 Especialización agrícola: Cítricos 0,00 % 
2009 Especialización agrícola: Froiteiros 0,44 % 
2009 Especialización agrícola: Uva de vinificación 0,51 % 
2009 Especialización agrícola: Viveiros 0,00 % 

2009 
Especialización agrícola: Prados e pradarías 
permanentes 46,49 

% 

2009 Especialización agrícola: Outros 21,60 % 
Estado actual Especialización forestal * m3 

Estado actual Intensificación agrogandeira * UGM 
Estado actual Agricultura ecolóxica 1,091 ha 
Estado actual Empresas con sistema de xestión ambiental 2 % 

Estado actual 
Empresas con Autorización Ambiental Integrada 
(IPPC). 

2 nº empresas 

Estado actual Distribución modal de mobilidade obrigada * 
% sobre o total de 
desprazamentos 

Estado actual Relación entre o lugar de residencia e o traballo * 
% sobre o total de 
desprazamentos 

Estado actual 
Adaptación do transporte público ás persoas de 
mobilidade reducida 

* % da flota adaptada 

Estado actual 
Consumo anual de enerxía en equipamentos 
municipais. 

* kWh/habitante 

Estado actual 
Produción autónoma de enerxía en 
equipamentos municipais. 

* 
número de edificios ou 

equipamentos. 
Estado actual Venda de combustibles de automoción * t 
Estado actual Sistemas de iluminación de baixo consumo. 0 % 
Estado actual Emisións a atmosfera de orixe industrial 761,8 t/ano 

Estado actual 
Exposición da poboación á contaminación 
acústica 

* 
nº de persoas, vivendas, 

hospitais e centros 
educativos 

Estado actual 
Exposición da poboación á contaminación 
electromagnética 

* nº habitantes 

Estado actual Abastecemento de auga municipal * 
litros / (persoa equivalente 

x día). 
Estado actual Saneamento de augas residuais 39,64 % 

Estado actual 
Emisións totais á auga por actividade 
económica 

0 t/ano 

Estado actual Número de puntos de vertido 3 unidade 
Estado actual Xeración de residuos urbanos 306,3 kg/habitante - ano 
Estado actual Xeración de residuos perigosos * t 
Estado actual Recollida selectiva de residuos urbanos * % 
Estado actual Rutas de recollida de residuos urbanos  160 m/habitante 

Fonte: Elaboración propia. 

(*) Imposibilidade de acceder os datos (non se atopan dispoñibles ou so están a nivel 
provincial ou estatal). 

10. Informe sobre a viabilidade económica da alternativa 
seleccionada 
Determínase neste apartado a viabilidade económica da alternativa seleccionada e das 
medidas dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e o establecemento do 
sistema de seguimento. 

O estudio económico e a orde de prioridades valoran as actuacións necesarias para o 
desenvolvemento do plan con previsión de execución no prazo previsto de oito anos e debe 



 

 
 

 

 
Plan Xeral de Ordenación Municipal de Portomarín 

Informe de sustentabilidade ambiental 11-82 

demostrar que esas previsións son viables e economicamente posibles para os axentes que 
interveñen nelas, especialmente o concello.  

Un dos documentos básicos deste PXOM é o Estudio Económico Financieiro, que ten entre os 
seus obxectivos principais programar e avaliar os proxectos de investimento público, 
centrándose na satisfacción da poboación de Portomarín. 

O estudio verifica a viabilidade dos investimentos con indicación do carácter público ou 
privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións que deban realizarse con 
fondos propios, así como a distribución temporal da execución dos diferentes sectores, 
infraestruturas, servizos e dotacións, de xeito que se garantan as condicións necesarias para o 
funcionamento das zonas de novo desenvolvemento. O custo económico total previsto 
ascende a 2.781.000 euros. 

11. Análise da coherencia 
Neste apartado analízase a coherencia entre a alternativa seleccionada, os obxectivos que se 
pretenden acadar co PXOM, a diagnose do territorio e a coherencia e compatibilidade cos 
instrumentos de rango superior como as DOT (Directrices de Ordenación do Territorio). 

No referido os procesos de decisión considéranse os seguintes aspectos: 

 Coherencia en cascada: buscouse co PXOM definir un modelo territorial para Portomarín, que 
permita un desenrolo económico, unha cohesión social e unha mellora na calidade de vida, 
dun xeito equilibrado e sostible co medio ambiente, na busca dunha potenciación dos núcleos 
rurais e as parroquias como elemento identificativo do modelo de ocupación tradicional do 
territorio, a fin de consolidar a identidade e singularidade adquirida o longo da historia. 

Coherencia transversal: tivéronse en conta en todo momento os obxectivos da lexislación 
sectorial existente, baseados principalmente na conservación e potenciación dos recursos 
ambientais e patrimoniais, tal como quedou constatado o longo da elaboración de todo o 
planeamento e de este documento. 

Demanda social: as visitas a campo, durante as cales se mantiveron conversas coa xente do 
lugar, as reunións e charlas mantidas cos cidadáns, as enquisas e as reunións periódicas coa 
Comisión de seguimento constituída no concello a proposta do equipo redactor, así como as 
dinámicas do  territorio nos últimos anos foron integradas no PXOM 

Consultas e coordinación: dende un primeiro momento, na elaboración deste PXOM 
prestouse especial atención a integración das consultas as administracións, coa participación 
cidadá e coas políticas, plans e normas existentes. 

Remitíronse solicitudes de documentación, as seguintes administracións: 

Táboa XIV. Administracións as que se lles solicitou información 
Fonte: Elaboración propia 

 Data de solicitude Organismo 
090310 France Telecom 
090310 Telefónica móviles 
090310 Vodafone 
090310 Telefónica 
090311 Consellería de Industria 
090310 CMATI 
090310 Unión Fenosa 
090310 Catastro 
090223 Consellería de Cultura 
090223 SX Defensa Incendios Forestais da DX de Montes (Consellería MR) 
090223 Banco de Terras de Galicia (BANTEGAL) 
090223 

FOGGA, DX Desenvolvemento Rural (Consellería MR) 
 

090223 DX de Estruturas e Infraestruturas Agrarias (Consellería MR) 

090223 Delegación Provincial Consellería de Innovación Industria e Comercio 
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11.1. Coherencia interna 
Portomarín atópase na actualidade regulado por unhas Normas Subsidiarias de Planeamento 
totalmente obsoletas, dotadas dun alcance expansivo desorbito e sen capacidade de 
adaptación a lexislación en vigor, por tanto, un inicio a redacción do PXOM obedece á 
necesidade de adaptar o planeamento municipal ás novas circunstancias do concello e ó seu 
contexto presente e futuro. 

A elaboración dos estudos previos constituíron o marco de referencia para inserir os 
obxectivos e a normativa municipal, e foron aspecto clave na elección da alternativa que se 
considerou máis axeitada. 

Na diagnose de partida, quedou patente que o concello de Portomarín conta na actualidade 
con dous sectores fortes: o agrario e o servizos. 

O turismo é parte esencial da socioeconomía de Portomarín, contando o sector servizos con 
un 44,1% da afiliación á Seguridade Social en alta laboral no mes de outubro 2011. Unha vez 
coñecido isto, os obxectivos céntranse en potencialo aínda máis, ven sexa coa creación dunha 
vila acorde co seu papel no Camiño Xacobeo; facendo do traslado e construción do novo 
Portomarín un elemento máis de promoción, mellorando e recalificando a oferta turística, 
revalorizando o patrimonio cultural de todo o concello e integralo nas directrices do seu 
desenvolvemento, etc. todo isto sen descoidar a importancia de facelo dun xeito armónico e 
respectuoso co medio ambiente. 

Doutra banda, non se debe esquecer que o sector agrario e outra das actividades con maior 
fortaleza do municipio, e por tanto resulta imprescindible a ordenación axeitada do territorio, 
para que a economía do concello sega a medrar, non xerando incompatibilidades; 
especialmente a hora de ordenación de usos, resulta pois necesario planificar o entorno tendo 
en conta actividades orientadas e compatibles, recuperación e mantemento das actividades 
agrogandeiras e forestais, abordadas dende o punto de vista da planificación e ordenación 
territorial, evitando tamén deste xeito a aparición de posibles conflitos entre ambas 
actividades. 

Trátase pois, de compatibilizar as actividades levadas a cabo polos dous sectores mais fortes, 
pero sen perder de vista outras necesidades dos habitantes, e outras formas de evitar a 
diminución de poboación, non esquezamos que este concello conta cunha pirámide 
poboacional invertida, e as tendencias dos últimos anos son a perda progresiva e 
avellentamento da poboación, deste xeito búscase no PXOM manter o nivel dotacional e 
funcional da vila de Portomarín, redefinir e orientar so usos das infraestruturas e dotacións 
existentes, aproveitar a proximidade a Lugo como elemento dinamizador da oferta residencial 
de calidade, evitar a exclusión social (especialmente daqueles colectivos mais desfavorecidos, 
como son os anciáns) e garantir a eficacia na prestación dos servizos públicos de 
abastecemento e saneamento, entre outros. 

Non se debe esquecer a lexislación en vigor, e a necesidade de aplicación da mesma. 

En resumo, pódese concluír que o modelo de desenvolvemento territorial que proxecta o 
PXOM fundaméntase nun espazos de gran valor cultural, ambiental e paisaxístico continuo, no 
que se asenta unha rede de asentamentos poboacionais consolidados e organizados en 
parroquias, cunha destacada función central, e ó redor dos que se artellan as principais 
actividades económicas do concello.  

11.2. Coherencia Externa. Análise da compatibilidade estratéxica (ACE) 
Consideración de alternativas: como xa quedou indicado no apartado correspondente, 
analizáronse diversas alternativas, optándose pola que se considerou máis axeitada para o 
territorio e que ademais é a que mellor encaixa cos obxectivos marcados polas DOT e pola 
lexislación sectorial que afecta ó municipio. Dende un punto de vista medioambiental, sería a 
que proporcionaría unha mellor integración paisaxística, o que favorece tamén non só a 
conservación da natureza, senón tamén a posta en valor do patrimonio. Esta alternativa, tamén 
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é a que mellor equilibra a poboación e os recursos, considerando o benestar de tódolos 
habitantes por igual, e intentando que teñan as mesmas posibilidades a hora de acceder os 
distintos equipamentos e infraestruturas.  
 
En canto a relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia: 
 
Paisaxe, patrimonio natural e cultural: Un dos principais atractivos deste concello e a 
existencia de patrimonio natural e cultural de gran valor, e a propia historia, que o converten 
nun enclave con identidade propia. Resulta evidente, co anteriormente sinalado, que a 
estratexia a seguir e a dos núcleos que as DOT definen como “espazo rural intermedio”, e que 
debe permitir potenciar unha serie de características morfolóxicas, patrimoniais, culturais, 
paisaxísticas, etc, que xa existen no territorio, a consecuencia do valor de uso como factor de 
produción, no que pode considerarse un equilibrio sostible entre o uso e a conservación dos 
recursos naturais. 
 
A realización do PXOM coa alternativa escollida pode ser considerado como o primeiro dentro 
dunha serie de medidas a tomar para unha promoción socioeconómica do entorno, e a que 
con posterioridade se deberían de sumar outras como plans para a renovación integral ou 
parcial dos núcleos. A integración cos elementos referenciais do sistema urbano, xunto coa 
posta en marcha de diversas accións de compatibilización entre as actividades primarias e os 
recursos ambientais do territorio, así como o ordenamento efectivo dos mesmos, deben ser as 
liñas prioritarias a hora de reforzar o desenrolo territorial e en consecuencia a calidade de vida 
dos cidadáns, contribuíndo positivamente a capacidade de xeración de emprego e a reducir 
os efectos do despoboamento. 
 
Como forma de garantir a coherencia da planificación en fervenza e de evitar o risco de 
incorporación de actuacións con criterios alleos e inconsistentes coas DOT, realizarase unha 
análise que permita avaliar o grao de compatibilidade entre o PXOM e as aliñacións ou 
concordancias estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 
 
Este PXOM ó igual que as DOT, foi redactado en base a tres puntos básicos: 

 desenvolvemento económico equilibrado e sostible. 
 A cohesión social e a mellora na calidade de vida da poboación. 
 emprego racional do territorio e a sostibilidade ambiental, mediante a xestión dos 

recursos e a protección do medio ambiente. 
Para a consecución destes obxectivos, a planificación baseouse na centralización, na 
multifuncionalidade dos usos do solo e na necesidade de protección das areas naturais. 
 
Atopándose Portomarín clasificado como “ámbito de interés do patrimonio cultural”, cunha 
labor fundamental a hora de acoller iniciativas que permitan compatibilizar a valorización dos 
recursos territoriais coa súa conservación, as liñas de acción do PXOM encamíñanse cara a 
posta en valor do patrimonio e do medio ambiente, pero sen descoidar as necesidades da 
poboación. Dentro das determinacións das DOT para esta tipoloxía de núcleos atópanse parte 
dos obxectivos do PXOM, entre eles a conservación e mellora da parroquia, aproveitando o 
seu carácter de centralidade para optimizar a rendibilidade social dos recursos, así como a 
busca da valorización sustentable mediante actividades extensivas compatibles cos valores 
ambientais e culturais do municipio.  

11.2.1. Consideración dos aspectos clave para a sustentabilidade 
− Calidade do solo: O plan promove un uso sostible do solo co que se pretende reducir a 

súa ocupación e degradación, con esta finalidade realizouse unha delimitación de núcleos 
rurais compacta, potenciando a tendencia xa existente, que favoreza a rehabilitación fronte 
a nova edificación. Elaboráronse mapas de clases agrolóxicas, usos do solo, xeolóxico, 
pendentes e orientacións, entre outros, que permitiron unha identificación das 
características do solo e os seus usos máis recomendables, así como un estudio do 
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sistema territorial que inclúe xeoloxía, clima, edafoloxía, vexetación, fauna, etc. e que 
queda reflexado no estudio de medio rural. 
 

− Vocacionalidade de ámbitos: A proposta de ordenación estableceuse consecuentemente 
coa diagnose, as Categorías de Ordenación son zonas identificadas con criterios diversos, 
cada unha das cales se adopta como base para definir os niveis de uso do Territorio e a 
forma en que poden desenrolarse as actividades humanas para garantir a conservación e 
explotación dos recursos que contén. 
 

− Outro dos parámetros que determinou a clasificación nas distintas categorías de solo, foi a 
estrita aplicación da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de 
Galicia.  
 

− Doutra banda, elaboráronse mapas de aptitude para cada uso do solo, que foron 
empregados posteriormente como base para a asignación do uso óptimo para cada 
unidade de terra. Como complemento a estes mapas fíxose un estudio da paisaxe e unha 
análise de riscos. 
 

− O resultado obtido permitiu a identificación dos distintos ámbitos e a súa asignación nas 
categorías máis óptimas e coherentes coa capacidade produtiva do solo. 
 

− Exposición de riscos: Compre subliñar neste apartado, que a exposición a riscos 
potenciais de emerxencia deste municipio é moi baixa, tal como se deduce do estudio 
realizado no apartado correspondente deste documento. Co obxectivo de minimizar aínda 
máis esta exposición, o PXOM recolle certas medidas básicas como son a delimitación do 
solo rústico de protección das augas e as súas zonas de servidume, coa prohibición das 
actividades e usos construtivos que non permitan garantir o cumprimento do disposto no 
artigo 9 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico, o cumprimento da norma de 
construción sismorresistente, así como a identificación das principais infraestruturas e as 
súas afeccións como foco principal do risco por transporte de mercadorías perigosas. 
 

− Integración paisaxística: Como as propias DOT reflicten, e necesario ter en conta que a 
paisaxe é o resultado da interacción da sociedade e as súas actividades co territorio no 
que se asenta, e que evoluciona conforme os novos modelos sociais e produtivos, e por 
tanto a paisaxe rural esixe que siga sendo funcional e poda manter a súa actividade 
específica. 
 

− Doutra banda, e a fin de que tódalas actuacións que se desenrolen no concello estean 
integradas no medio, propúxose na normativa unha serie de características, acordes cos 
obxectivos do plan, que afectan as edificacións como son estrutura, morfoloxía e outras 
variables, que deberán se consideradas. 
 

− Conservación do patrimonio natural e cultural: No que respecta ó patrimonio cultural e os 
seus ámbitos de protección, o feito de crear un inventario dos elementos de interese 
patrimonial, no que se fotografía, se cartografía a situación e se realiza unha descrición do 
elemento e do seu estado de conservación, posibilita, primeiro identificar estes elementos 
e contribuír a súa posta en valor, e despois permitir establecer unha normativa que protexe 
e conserva estes enclaves, incluíndo os que rodean ó Camiño de Santiago e ó propio 
camiño. 
 

− No tocante ó patrimonio natural, para determinar a capacidade de acollida das distintas 
actividades e a compatibilidade de usos, faise necesario coñecer o medio físico con 
detalle, isto conséguese mediante a elaboración dun inventario do medio que foi realizado 
no documento “estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional”, 
que permitiu determinar a compatibilidade para o aproveitamento do territorio e por tanto a 
súa clasificación dentro das diferentes categorías de solo. 
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− O PXOM contribúe de maneira positiva a conservación do patrimonio natural e cultural, 
non só identificando os elementos que o constitúen, senón tamén establecendo unha 
clasificación do solo axeitada, os perímetros de protección e regulando os usos posibles, 
permitidos e autorizables nestas franxas.  
 

− Fragmentación do territorio: No concello de Portomarín non existen elementos que 
supoñan unha importante fragmentación territorial, agás aqueles naturais que teñen que 
ver coas condicións orográficas. Dende o PXOM non se planifica ningunha infraestrutura 
que poda carrexar a aparición de barreiras artificiais, e o papel prioritario que ten o solo 
rústico neste concello favorece a conectividade. 
 

− Competitividade económica: sendo Portomarín un municipio vinculado ó patrimonio rural, 
e principalmente cultural, a elección desta alternativa considerase a máis axeitada, xa que 
vai encamiñada cara un desenrolo de servizos, así como da industria e o sector primario, 
que permitan unha diversificación económica que impulse a renovación e valorización do 
concello. 
 

− Equilibrio no desenrolo económico: a ordenación do municipio pretende acadar a 
revalorización do patrimonio cultural e integralo nas directrices do seu desenvolvemento, 
pero sen descoidar a importancia das actividades agrogandeiras e forestais, búscase unha 
planificación do entorno considerando actividades orientadas e compatibles, sen 
descoidar a integración dos colectivos máis desfavorecidos. 
 

− Cohesión social: Unha das carencias máis significativas que detectou o PXOM, e que 
afectan de xeito directo a esta variable é a ausencia de determinados equipamentos e 
infraestruturas, tales como equipamentos de asistencia á terceira idade, ausencia dun 
sistema de saneamento na maioría dos núcleos, etc; que da como resultado un nivel 
inapropiado de servizos e oportunidades. Garantir a non exclusión e favorecer a cohesión 
social son criterios explícitos nos obxectivos xerais que se indicaban ó comezo deste 
documento así como nas súas deteminacións. A conservación e mellora da parroquia 
como institución básica de convivencia cotiá, favorecerá o acceso da poboación non só á 
información, senón tamén ás dotacións e os servizos, servindo como base para acadar o 
equilibrio territorial e a igualdade de oportunidades de desenvolvemento da poboación. O 
PXOM pretende contribuír a garantir a igualdade de oportunidades e de acceso ós 
servizos públicos coa implantación equipamentos necesarios, como son os relacionados 
coa terceira idade nun concello onde a media de idade da poboación está nos 53 anos e 
un 37,28% da poboación supera os 65 anos de idade (IGE 2012). 
 

− Calidade de vida: a esixencia dunha mellora da calidade de vida e a consecución dun 
desenvolvemento sostible son as razóns que motivan a redacción do PXOM, cuxo 
obxectivo principal e establecer as directrices para a consecución do equilibrio entre a 
poboación, as súas actividades, as súas necesidades e o medio físico sobre o que se 
desenvolve.  
 

− Existen moitos factores que inflúen na calidade de vida, un deles é o emprego, a 
alternativa escollida, céntrase na compatibilización do entorno e o estilo de vida, buscando 
na posta en valor do patrimonio natural e cultural e o aproveitamento do mesmo un 
recurso económico mediante un turismo ,entendido como complemento ó resto de 
actividades,  e outras alternativas que sirvan de base para un desenrolo sostible. Doutra 
parte estaría a recuperación e fomento dos tecidos rurais, partindo da parroquia como 
institución básica de convivencia, e apoiado polos procesos de rehabilitación de vivendas 
ou actuacións de tipo dotacional. O PXOM regula ademais mediante a súa Normativa, os 
usos e actividades que permiten establecer garantías de calidade ambiental, asegurando 
un entorno saudable e a conservación do patrimonio natural e cultural, dando como 
resultado un ambiente físico e arquitectónico óptimo e indicativo da calidade de vida.  
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− Gobernanza: a coordinación entre as distintas administración, e a participación cidadá nas 
decisións a tomar, resultan estratéxicas para a viabilidade deste concello. En relación a 
participación cidadá na toma de decisións, dicir que a propia tramitación do PXOM xa 
establece os mecanismos e as condicións de exposición pública do mesmo, nas que os 
veciños poden formular alegacións e debater sobre o contido e determinacións do plan. 
Elaborarase ademais un “Informe de partición pública e consultas” onde se abordará o 
proceso de partición pública e consultas, os informes sectoriais recibidos, así como unha 
análise dos mesmos e súa incorporación ó PXOM, tamén se describirán as modalidades 
de difusión, consulta e formulación das alegación ó plan así como a integración das 
mesmas. 
 

− Calidade do aire: O PXOM regula mediante a súa Normativa, os usos e actividades que 
permiten establecer garantías de calidade ambiental, asegurando un entorno saudable 
óptimo e indicativo da calidade de vida. A falla de categorías de solo industrial e urbano na 
alternativa escollida, favorecerán aínda máis se cabe a calidade do aire, evitando a 
implantación de actividades e infraestruturas emisoras de contaminación atmosférica que 
podan resultar prexudiciais tanto para a poboación como para o medio ambiente. 
 

− Calidade da auga: A priori, a calidade da auga neste municipio non presenta grandes 
problemáticas, tal como se comentou no apartado correspondente deste documento. O 
PXOM detectou certos déficits no que a saneamento e depuración de augas se refire, o 
criterio de concentración de núcleos prevese que facilite e mellore a xestión das 
infraestruturas, especialmente de saneamento e abastecemento, o que influirá de xeito 
positivo no ciclo hídrico. Establécense ademais normas de protección do medio ambiente 
e reguladoras dos recursos naturais para evitar accións oportunistas e insolidarias, 
realizáronse inventarios das redes municipais de saneamento e abastecemento coa 
localización dos correspondentes puntos de captación e vertido e identificouse o solo 
rústico de protección de augas e as súas zonas de afección. 
 

− Consumo de recursos hídricos: non se prevén problemas de dispoñibilidade para a 
capacidade residencial máxima do PXOM aínda tendo en conta a actividade turística. O 
plan e o propio concello pretenden compatibilizar o planeamento e a xestión óptima do 
ciclo hídrico, mediante un modelo territorial eficiente que protexa a rede hídrica e que 
favoreza o ciclo natural da auga, axudado  por un modelo de infiltración natural de auga 
de choiva mediante a minimización de creación de superficies impermeables. 
 

− Consumo enerxético: O PXOM propón un consumo enerxético sostible e responsable 
procurando (así o recolle a Normativa Urbanística, adaptada as normas de habitabilidade 
de vivendas en Galicia) o aforro de enerxía tanto no ámbito público como privado. Ó igual 
que sucedía no caso dos recursos hídricos, plantéxanse medidas de aforro enerxético que 
deben ser tidas en conta tanto por parte da administración como a nivel individual, e que 
van encamiñadas cara o emprego de enerxías renovables e os esforzos na redución do 
consumo enerxético (coa utilización de lámpadas de baixo consumo, electrodomésticos 
con maior eficiencia, vivendas que aproveiten mellor os recursos lumínicos, etc). O plan 
tamén analizou as afeccións que se producen no municipio por parte do Plan Sectorial 
Eólico de Galicia, constatando que na actualidade Portomarín non conta con áreas de 
desenvolvemento eólico. 
 

− Xeración de residuos: dende o plan preténdese un maior aproveitamento dos materiais, no 
que a construción se refire, minimizando o consumo e por tanto o esgotamento dos 
recursos e materias primas, primando a rehabilitación nos núcleos fronte a nova 
construción, deste xeito non só se contribúe a reducir os residuos senón tamén a 
conservar o patrimonio cultural característico do municipio. No relativo a recollida de lixo, 
identificouse a ubicación de tódolos colectores, facilitando a detección de posibles 
carencias e por tanto a súa corrección ó longo do municipio a fin de obter un tratamento 
axeitado de residuos.  
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− Emisión de gases de efecto invernadoiro: Aínda que a existencia de polígono industrial no 
municipio favorecerá emisión deste tipo de gases, compre subliñar que as empresas que 
se prevé se instalen nel, serán de pequenas dimensións e pouco contaminantes, de 
tódolos xeitos deberán adaptarse a lexislación en vigor, e por tanto as directrices en 
materia de contaminación que se marquen no ámbito supramunicipal. O PXOM contribúe 
a redución de emisións actuando sobre outras variables, como a mobilidade ou o 
consumo enerxético.  
 

− Necesidade de mobilidade: Debido a gran dispersión da poboación e a baixa densidade, 
faise difícil pensar nun transporte colectivo tal e como o entendemos nas cidades. A 
ordenación de núcleos de xeito compacto, evita que se disperse a poboación e facilita o 
emprego de alterativas como “compartir vehículo privado”, empregar o programa 
“tes+bus” ou o transporte público existente no concello.  
 

− Equilibrio na repartición modal: resulta especialmente complicado neste concello a posta 
en marcha e bo funcionamento do transporte colectivo, debido a elevada dispersión da 
poboación, tal como se indicou no apartado anterior, aínda así contase coa existencia de 
liñas de transporte por parte dalgunha empresa, e tamén do Programa de Transporte 
Escolar Compartido de Galicia TES+BUS, pero segue a ser imprescindible o 
desprazamento individual. Coa centralidade das parroquias, a concentración na 
ordenación de núcleos e a aposta pola rehabilitación e o acceso as novas tecnoloxías, 
pretendese conseguir tamén unha diminución no emprego de vehículo privado, ven sexa 
porque diminúe a necesidade de desprazamento para atopar actividades de ocio e 
facilítase a cohesión social, ou porque se amplía a posibilidade de compartir medio de 
transporte. 

11.2.2. Proceso de decisión 
− Coherencia en fervenza: buscouse co PXOM definir un modelo territorial para Portomarín, 

que permita un desenrolo económico, unha cohesión social e unha mellora na calidade de 
vida, dun xeito equilibrado e sostible co medio ambiente, na busca dunha potenciación 
dos núcleos rurais como elemento identificativo do modelo de ocupación tradicional do 
territorio, a fin de consolidar a identidade e singularidade adquirida o longo da historia.  
Se avaliamos a relación dos obxectivos estratéxicos que motivan este plan cos obxectivos 
das directrices, tendo en conta a análise feita no apartado de consideración dos aspectos 
clave para a sustentabilidade, o resultado sería o que se indica na seguinte táboa: 
 

OBXETIVOS DAS DOT 

RELACIÓN 
COS 

OBXETIVOS 
DO PXOM 

Acadar unha maior integración de Galicia cos ámbitos que lideran o 
desenvolvemento europeo e aproveitar as oportunidades asociadas a unha 
localización singular na fachada atlántica europea, potenciando estratexias 
de liderado apoiadas nesa situación e en relación coas autoestradas do mar, 
o sistema portuario ou a comunicación coas outras fisterras europeas, e 
minimizando os riscos marítimos e pasivos ambientais (contaminación, 
vertidos, etc.) que poidan aparecer. 

Sen relación  

Contribuír á consolidación da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e da 
Macrorrexión Galicia-Castela León-Norte de Portugal, e afianzar o 
protagonismo de Galicia na plataforma atlántica para crear un ámbito de 
centralidade e desenvolvemento no noroeste peninsular. 

Sen relación  

Fortalecer todos os sistemas de asentamento da comunidade, potenciando 
as súas funcións, apoiando a súa diversificación, facilitando toda nova 
implantación ordenada da actividade produtiva, residencial, de equipamento 
cultural, ocio, lecer, ambiental ou enriquecemento natural. 

Moi 
relacionado 

Definir ámbitos ou áreas funcionais correspondentes aos espazos que 
requiren unha ordenación supramunicipal pola singularidade das súas 

Relacionado 
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OBXETIVOS DAS DOT 

RELACIÓN 
COS 

OBXETIVOS 
DO PXOM 

circunstancias territoriais ou ambientais. Estas áreas homoxéneas permitirán 
estudar polo miúdo cada ámbito particular do territorio e consecuentemente 
establecer determinacións de ordenación específicas axustadas ás 
particularidades e condicións socioeconómicas propias de cada zona. 
Establecer as rexións urbanas como marcos de planificación e 
programación de infraestruturas, equipamentos e servizos de ámbitos 
supramunicipais fortemente ocupados e con intensos lazos funcionais. A súa 
función é a de optimizar a súa oferta e racionalizar os procesos de 
desenvolvemento urbano e económico destes espazos e potenciar a súa 
competitividade no novo sistema europeo de cidades. 

Relacionado 

Potenciar as cidades de Galicia, reforzando os seus diferentes perfís para 
artellar un sistema policéntrico de entidades urbanas coa fortaleza necesaria 
para liderar os procesos de desenvolvemento e innovación. 

Sen relación 

Articular a formación de agrupacións voluntarias de concellos para a 
cooperación supramunicipal, orientada á prestación e xestión en común de 
servizos colectivos. 

Sen relación 

Consolidar unha rede de vilas e pequenas cidades capaces de dotar dunha 
adecuada base urbana e de servizos o conxunto do territorio. 

Moi 
relacionado 

Favorecer a integración e vertebración da diversidade de espazos que 
forman a nosa comunidade, tanto internamente, entre si, como respecto aos 
grandes eixos de desenvolvemento exteriores, ben dos espazos europeos, 
ben do resto de España. 

Relacionado 

Consolidar unha rede de núcleos de pequeno e mediano tamaño con 
capacidade para asegurar a viabilidade demográfica e a xestión de procesos 
de desenvolvemento de todos os municipios da comunidade, de forma 
complementaria e coordinada coa organización funcional comarcal na que 
se insiran. 

Moi 
relacionado 

Establecer criterios para a consideración dos condicionantes ambientais, 
sociais e económicos nas iniciativas urbanísticas e sectoriais. 

Moi 
relacionado 

Consolidar a identidade e singularidade das cidades e vilas de Galicia, 
apoiando os seus compoñentes de excelencia e impulsando proxectos que 
melloren a súa calidade urbana e a súa capacidade competitiva. 

Relacionado 

Potenciar os núcleos rurais de Galicia como célula básica do sistema de 
asentamentos e elemento identificativo do modelo de ocupación tradicional 
do territorio, outorgando prioridade á súa rehabilitación. 

Moi 
relacionado 

Achegar referencias para o desenvolvemento de infraestruturas e 
equipamentos con criterios supramunicipais orientadas a apoiar a 
configuración do modelo territorial proposto mediante unha rede 
xerarquizada que vertebre e articule a totalidade do territorio. 

Relacionado 

Crear un potente sistema de infraestruturas de transporte para persoas e 
mercadorías capaz de conectar eficazmente o espazo rexional co espazo 
global, así como entre os principais centros urbanos da Comunidade para 
facer valer as oportunidades derivadas do seu policentrismo, reforzando este 
como unha das potencialidades de futuro. 

Moi 
relacionado 

Proporcionar criterios e normas para a elaboración de Plans e Proxectos 
Sectoriais, de Plans Territoriais Integrados e de planeamento urbanístico, de 
forma que as súas propostas sexan coherentes cos obxectivas xerais que se 
expoñen para o conxunto de Galicia. 

Sen relación 

Achegar referencias para o desenvolvemento do parque de vivendas e dos 
solos de actividade de forma coherente co modelo territorial, con criterios de 
sostibilidade, eficacia, calidade ambiental e consumo racional dos recursos. 

Relacionado 

Activar procesos de renovación e dinamización de espazos deteriorados ou 
en declive e de ámbitos singulares como os centros históricos e os núcleos 
rurais. 

Sen relación 

Propoñer medidas integrais e transversais coa finalidade de minorar os 
efectos da crise demográfica e da despoboación das áreas rurais que máis a 
acusan. 

Relacionado 
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OBXETIVOS DAS DOT 

RELACIÓN 
COS 

OBXETIVOS 
DO PXOM 

Establecer orientacións estratéxicas para desenvolver os instrumentos de 
desenvolvemento rural, así como mecanismos de cooperación e 
colaboración urbano-rural sobre a base dun maior equilibrio entre o 
desenvolvemento urbano, o desenvolvemento rural e a protección de 
espazos abertos. 

Moi 
relacionado 

Establecer criterios de uso do solo rústico que garantan a súa 
compatibilidade ambiental e as súas potencialidades e impulsen a aparición 
de novas opcións de desenvolvemento nestes espazos, aplicando o 
concepto e metodoloxías de “desenvolvemento rural con enfoque territorial”. 

Moi  
relacionado 

Fortalecer os equipamentos e dotacións dos núcleos estruturantes do 
sistema rural aumentando a súa variedade e elevando os niveis de servizo 
co fin de aumentar o atractivo destes núcleos como centros de residencia e 
actividade. 

Moi 
relacionado 

Potenciar as infraestruturas de telecomunicación como factor esencial para a 
xeración de novas actividades e de redución das desvantaxes derivadas 
dunha posición afastada dos grandes centros urbanos. 

Moi 
relacionado 

Desenvolver espazos orientados ás actividades de I+D+i como elementos 
determinantes para asentar o potencial de futuro de Galicia e da súa 
capacidade para configurar un ámbito de liderado espacial 

Relacionado 

Contribuír a un modelo territorial que teña en conta a potencialidade do 
territorio na ordenación do medio físico soporte do modelo, analizando a súa 
capacidade de acollida para os distintos usos. 

Moi 
relacionado 

Servir de marco de referencia para a posta en marcha de estratexias de 
desenvolvemento endóxeno, valorizando e potenciando os recursos propios 
de cada contorno territorial e favorecendo a distribución coherente da 
poboación na totalidade do territorio galego, dándolles un especial impulso 
aos procesos socioeconómicos que dinamicen as áreas con menor peso 
demográfico. 

Moi 
relacionado 

Estruturar o litoral como un ámbito de excelencia territorial, que integre 
zonas naturais, centros urbanos e núcleos tradicionais, reorientando os 
procesos de urbanización difusa cara a un sistema caracterizado pola súa 
calidade e pola diversidade de posibilidades de vida e traballo. 

Sen relación 

Fomentar a recuperación e conservación dos espazos fluviais e as súas 
contornas co obxectivo de mellorar a funcionalidade ambiental, hidráulica e 
morfodinámica e contribuír á consecución dos obxectivos ambientais 
marcados polas directivas europeas para as masas de auga de Galicia. 

Moi 
relacionado 

Combater o fenómeno do cambio climático, para o que se propón afondar 
no coñecemento das súas evidencias en Galicia e actuar decididamente nos 
principais sectores que contribúen ás emisións de gases de efecto 
invernadoiro, de acordo cos principios recollidos na Estratexia galega fronte 
ao cambio climático. 

Relacionado 

Protexer o patrimonio natural, cultural e paisaxístico, así como o sistema 
rural, sinais de identidade de Galicia, garantindo a súa conservación e 
establecendo as medidas necesarias para o seu mantemento e mellora, 
como factores de atracción espacial e fundamentos da calidade de vida, 
incentivando a súa valorización mediante unha perspectiva territorial 
organizadora. 

Moi 
relacionado 

Preservar as diferentes tipoloxías de paisaxes, pois trátase dun recurso 
patrimonial e natural incuestionable que participa do interese xeral nos 
aspectos ecolóxicos, culturais, económicos e sociais da nosa Comunidade. 

Moi 
relacionado 

Previr e minimizar os efectos derivados de riscos naturais e tecnolóxicos, 
incorporando a avaliación e xestión de riscos na formulación dos restantes 
instrumentos de ordenación do territorio e do urbanismo. 

Moi 
relacionado 

 
− Coherencia transversal: O plan incorpora na Normativa e nas súas determinacións a 

lexislación comunitaria, estatal e autonómica de carácter básico e sectorial vixente. 
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A continuación sinalaranse e indicaranse as liñas principais dos distintos plans 
(internacionais, europeas, estatais e autonómicas), que aínda que nalgúns casos carecen 
de valor normativo realizan unha importante función orientativa para a elaboración do 
PXOM. 
 

O marco de referencia internacional 
 Informe Brundtland (1987), que conten a definición, internacionalmente 

aceptada, de desenvolvemento sostible: aquel que satisfaga as necesidades 
actuais sen poñer en perigo a capacidade das xeracións futuras de satisfacer 
as súas propias necesidades. 

 A Declaración de Río de Janeiro (1992). A Conferencia das Nacións Unidas 
sobre o Medio e o Desenvolvemento celebrada en Río de Janeiro en xuño de 
1992, proclama 27 principios a través dos que se recoñece a natureza 
integral e interdependente da Terra. A protección do medio deberá constituír 
parte integrante do proceso de desenvolvemento, non podéndose considerar 
de forma illada. 

 A Declaración de Johannesburgo (2002). O Cumio Mundial sobre 
Desenvolvemento sostible celebrado en Johannesburgo en setembro de 
2002 reafirmou os principios de Río de Janeiro, instando ós países a que 
asumisen a responsabilidade colectiva de avanzar e fortalecer os piares do 
desenvolvemento sostible, e dicir, o desenvolvemento económico, social, e a 
protección do medio natural; tanto a nivel local, rexional como global. 

 Convención Marco de Nacións Unidas sobre Cambio Climático, onde o 
obxectivo último é a estabilización das concentracións atmosféricas de Gases 
Efecto Invernadoiro (GEI). 

 Convenio Ramsar sobre Terreos Húmidos de Importancia Internacional para 
as Aves Acuáticas (1971). 

 Convenio sobre Diversidade Biolóxica (1992), cuxos obxectivos son a 
conservación da biodiversidade, o uso sostible dos seus compoñentes e a 
participación xusta e equitativa dos beneficios resultantes do emprego dos 
recursos xenéticos. 

 Outros referentes: Decenio das Nacións Unidas para os desertos e Loita 
contra a Desertización (2007), Protocolo de Kyoto (1997), Convenio de Berna 
relativo á Conservación da Vida Silvestre e do Medio Natural de Europa 
(1986) 

Tanto o PXOM como o propio concello de Portomarín, teñen entre as súas prioridades 
a conservación da biodiversidade, o uso sostible, a necesidade de redución da 
contaminación, e acadar unha mellor xestión do territorio que nos encamiñe cara os 
principios que destacan estes convenios, declaracións, convencións e informes, tal e 
como queda reflectido ó longo deste documento. 
 
O marco de referencia Europeo. 

 VI Programa de medio ambiente da Unión Europea (2001-2010), onde se 
definen catro areas de actuación: 

o Intentar mitigar o cambio climático. 
o Protexer e restaurar o funcionamento dos sistemas naturais e deter a 

perda de biodiversidade da Unión Europea e do mundo protexendo 
os chans contra a erosión e a contaminación. 

o Acadar un consumo de recursos renovables e non renovables que 
non supere a capacidade de carga do medio ambiente. 

 Directrices Estratéxicas Comunitarias de Desenvolvemento Rural, cos 
seguintes obxectivos: 

o Mellorar a competitividade agraria. 
o Mellorar o medio e ámbito rural. 
o Mellorar a calidade de vida nas zonas rurais e diversificar a economía 

rural. 
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o Desenrolar a capacidade local de xeración de emprego e 
diversificación. 

o Garantir a coherencia da programación. 
o Complementariedade entre instrumentos comunitarios. 

As prioridades van encamiñadas na mesma liña que no apartado anterior, e o mesmo 
acontece no seguinte apartado, onde se indican as referencias estatais, traballando o 
POXM na súa proposta de ordenación na mesma dirección. 
 
O marco de referencia Estatal. 

 Estratexia Española para o desenvolvemento sostible (2007), que fomenta un 
enfoque integrador da dimensión económica, social, ambiental e global da 
sostibilidade do desenvolvemento cos seguintes obxectivos: 

o Garantir a prosperidade económica. 
o Asegurar a protección do medio ambiente. 
o Evitar a degradación do capital natural. 
o Fomentar unha maior cohesión social tendo en conta as dinámicas 

demográficas. 
o Contribuír ó desenvolvemento dos países menos favorecidos cara a 

sostibilidade global. 
 Plan Nacional de Adaptación ó Cambio Climático para a coordinación entre 

administracións públicas para as actividades de avaliación de impactos, 
vulnerabilidade e adaptación ó cambio climático. Destácanse dous piares: 

o Coordinación de estratexias de adaptación nacional e autonómicas. 
o Potenciación de I+D+I. 

 Plan Estratéxico de Infraestruturas 2005-2020. 
 
O marco de referencia Autonómico. 

 Plan Galego de Ordenación de recursos piscícolas e dos Ecosistemas 
Acuáticos Continentais, con seguintes obxectivos: 

o Mellorar a situación dos recursos piscícolas e dos ecosistemas 
fluviais. 

o Incrementar o valor recreativo da pesca e potenciala como elemento 
dinamizador da economía rural. 

o Fomentar a pesca como actividade recreativa de achegamento á 
comprensión do medio rural. 

o Axeitar os medios da administración ás novas esixencias técnicas e 
demandas sociais. 

Integración e compatibilidade co PXOM: o plan incorpora a auga como un obxectivo 
estratéxico de desenvolvemento do municipio, actuando dende a propia ordenación 
do territorio (delimitación do solo rústico de especial protección de augas e das súas 
zonas de afección), tamén coa catalogación das fontes do municipio mediante fichas 
individualizadas que incorporan situación xeográfica, fotografías do estado actual, 
grao de protección, etc. e analizando os sistemas de saneamento e abastecemento. 

 Estratexia Galega de desenvolvemento Sostible (EGDS), que representa a 
oportunidade de concretar un modelo de futuro, un marco de referencia que 
permita aproveitar as sinerxías e complementariedades, fortalecer as 
vantaxes comparativas. 

Integración e compatibilidade co PXOM: preténdese que o plan sirva de marco de 
referencia para continuar coa estratexia do concello de desenvolvemento endóxeno, 
valorizando e potenciando os recursos propios, tal e como se foi poñendo de 
manifesto ó longo de todo o documento. 

 Estratexia Galega ao Cambio Climático, Programa Marco Galego do Cambio 
Climático 2010-2020 e Plan Galego de Acción fronte ó Cambio Climático; 
este último concrétase en tres vertentes principais: 

o Redución das emisións de gases de efecto invernadoiro. 
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o Fomento da investigación sobre o cambio climático en Galicia e a 
sensibilización e formación do conxunto da poboación. 

o Favorecer a adaptación da nosa sociedade ós cambios previsibles 
nos sistemas naturais, económicos e sociais, a fin de reducir os 
impactos negativos identificados e de aproveitar as oportunidades 
que do propio cambio se podan derivar. 

Integración e compatibilidade co PXOM: no apartado de “consideración dos aspectos 
clave para a sustentabilidade” analizouse para distintas variables como o plan 
pretende contribuír a minimización de emisións, e encamiñar o municipio cara un 
equilibrio social e económico compatible e sinérxico cos valores medio ambientais. 

 Estratexia Galega de Xestión de Residuos. 
o Integración da Política Ambiental nas Políticas Sectoriais. 
o Subsidiariedade e proporcionalidade. 
o Principio de responsabilidade compartida. 
o Principio de “quen contamina paga” 
o Principio de autosuficiencia. 
o Principio de proximidade. 
o Principio de separación en orixe. 
o Principio do óptimo económico-ambiental. 

 Plan de xestión de Residuos Municipais 2007-2017, cos seguintes 
obxectivos: 

o Previr riscos para a saúde, a auga, o aire, o chan, a flora e a fauna. 
o Preservar a paisaxe e os espazos naturais, en especial os espazos 

protexidos. 
o Promover a redución da xeración de residuos en orixe e a diminución 

da súa perigosidade. 
o Fomentar a reutilización en orixe, a recollida selectiva, etc. 
o Responsabilizar os axentes económicos que poñen no mercado 

produtos que se converten en residuos para que adopten as 
medidas oportunas para asegurar a súa correcta xestión. 

o Conseguir a eliminación de residuos controlada e impedir o 
abandono e depósito inadecuado ou disposición incontrolada. 

o Rexenerar os espazos degradados e acometer a descontaminación 
do solo. 

o Promover a participación e a colaboración activa dos axentes 
implicados na produción e na xestión dos residuos, así como a 
sensibilización e concienciación social. 

o Promover programas de educación en materia de residuos. 
o Desenrolar instrumentos de planificación, inspección e control que 

favorezan a suficiencia, seguridade e eficiencia das actividades de 
xestión de residuos. 

 Plan de xestión de Residuos Industriais e solos contaminados de Galicia: 
o Maximiza-la prevención. 
o Maximiza-la valorización. 
o Minimiza-la eliminación (vertido). 

 Plan de xestión de Residuos Agrarios de Galicia: 
o Xestionar os residuos xerados pola actividade agraria. 

Integración e compatibilidade co PXOM: no referente ó apartado de residuos 
industriais, as industrias deberán adaptarse ó disposto no plan de xestión dos 
residuos industriais e solos contaminados de Galicia. En canto ós agrarios, o concello 
de Portomarín está adherido ó programa de recollida do plástico agrícola, tamén conta 
con dous puntos de recollida de envases fitosanitarios, No referente ós residuos 
urbanos estase a traballar dende o concello nunha xestión de residuos controlada, , os 
enseres poden ser depositados no punto limpo co que conta Portomarín a fin de evitar 
que estes se depositen en puntos incontrolados, tódalas parroquias contan con 
recollida selectiva (colector orgánico, de papel, de vidro e de envases) e estase a 
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traballar para, pouco a pouco, instalar un maior número de colectores a fin de evitar o 
desprazamento dos veciños. 

 Plan Enerxético de Galicia 2010-2015, cuxo principal obxectivo é o aforro 
enerxético. 

 Plan Sectorial Eólico de Galicia. 
Integración e compatibilidade co PXOM: proponse dende o plan un consumo 
enerxético sostible e responsable baseado no aforro de enerxía e no incremento de 
instalacións de maior eficiencia enerxética (así se recolle na Normativa Urbanística); 
analizáronse tamén as posibles afeccións no municipio por parte do Plan Sectorial 
Eólico de Galicia comprobándose a non afección ó termo municipal. 

 Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015. 
 Plan Auga; que define a política a seguir en materia de augas para consumo 

da poboación no territorio galego. 
Integración e compatibilidade co PXOM: no plan realízase unha análise detallada do 
estado actual das redes de abastecemento e saneamento do concello, así como un 
estudio e xustificación das necesidades actuais e previstas, recóllense tamén 
propostas relacionadas tanto co saneamento como co abastecemento, encamiñadas a 
reducir a recollida de auga que se efectúa mediante as captacións e a mellora do 
tratamento dos efluentes producidos antes de ser incorporados novamente ó ciclo 
hídrico, deste xeito preténdese protexer e mellorar a calidade das augas, tanto 
superficiais como subterráneas que se atopan no termo municipal. As medidas 
propostas polo PXOM encamíñanse ó establecido polos plans supramunicipais. 

 Plan de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2007-2013, co obxectivo 
principal de reforzar a base produtiva agroalimentaria e forestal, mellorando a 
calidade de vida e economía rural e fomentando a gobernanza. 

Integración e compatibilidade co PXOM: establecese dende o plan unha ordenación 
encamiñada a mellorar a vida no rural e fomentar as actividades produtivas ligadas ó 
sector primario e ó turismo, apostando pola revalorización dos valores patrimoniais e 
medioambientais como base económica para o desenvolvemento endóxeno. Tamén 
se considera un factor clave a revalorización da parroquia como entidade principal e a 
participación cidadá ó longo de todo o proceso de redacción do PXOM. 

 Plan Director de Estradas de Galicia, que partía entre outros, cos seguintes 
obxectivos: 

o Completar a comunicación de Galicia co exterior: Asturias, Castilla 
León e Portugal. 

o Asegurar as conexións con intercambiadores portuarios, 
aeroportuarios e ferroviarios. 

o Situar o 100% dos asentamentos a menos de 30 minutos dunha vía 
de altas prestacións. 

o Aproximar as 7 grandes cidades galegas entre si. 
o Mellorar o acceso ós ámbitos urbanos, ós equipamentos de carácter 

supramunicipal e ás grandes áreas industriais e loxísticas. 
o Proporcionar a todos os usuarios as condicións axeitadas de 

mobilidade. 
o Minimizar o impacto das infraestruturas na paisaxe.  

 Plan de mobilidade e ordenación viaria estratéxica 2009-2015 (plan MOVE), 
no que un dos principais obxectivos é acadar a mobilidade sostible, 
compatibilizando desenrolo económico coa preservación do medio 
ambiente. 

 Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia. (Borrador). 
Integración e compatibilidade co PXOM: Nos plans anteriormente sinalados está 
prevista a mellora da LU–613 e a estrada LU-610, actuacións que afectan de xeito 
directo o municipio de Portomarín, non existe ningunha actuación prevista dentro do 
plan estatal PEITFME(Plan Estratégico para el Impulso de Trasporte Ferroviario de 
Mercancías en España). En canto ó plan director de Mobilidade Alternativa de Galicia, 
que se atopa en elaboración, no documento actual un dos corredores da rede ciclista 
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propostos pasaría polo concello de Portomarín, como un eixo secundario da rede, 
seguindo un trazado similar ó do camiño de Santiago francés. 

 Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na comunidade 
autónoma de Galicia. 

Integración e compatibilidade co PXOM: No plan supramunicipal anteriormente 
sinalado está prevista a execución dunha área empresarial no concello de Portomarín, 
o nome da área é P.I. Monte do Cristo, código da área 27049011, o PXOM integrou 
dita área, que se atopa en fase de execución.  

 Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia. 
Integración e compatibilidade co PXOM: Na actualidade o plan director da rede natura 
2000 de galicia non recolle ningunha área no concello de Portomarín, pero é necesario 
ter en conta que se está a tramitar unha ampliación de dito plan na que sí aparece 
algunha área dentro do termo municipal, e por tanto recollerase, unha vez aprobado, 
no PXOM. 

 Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020, cuxo 
obxectivo xeral é actuar fronte ó cambio climático dende a Comunidade 
Autónoma de Galicia nun horizonte temporal inmediato e futuro.  

Integración e compatibilidade co PXOM: a elevada porcentaxe de solo clasificado 
como Solo Rústico, contribúe moi positivamente a frear o cambio climático. 
 

o Demanda social: Varios son os aspectos que os cidadáns poden demandar para 
satisfacer as súas necesidades, entre eles emprego, acceso a unha vivenda digna, 
servizos públicos de calidade, medio ambiente e patrimonio cultural coidado, ou 
unha maior accesibilidade e variedade de dotacións entre outras. No relativo ó 
emprego, apóstase por unha diversificación de actividades ligadas a natureza 
encamiñadas cara o sector agrario, o turismo eu a artesanía, a subclasificación do 
solo rústico xoga un papel importante a hora de evitar conflitos veciñais que fagan 
minguar a cohesión social, delimitando o solo rústico de protección agropecuaria do 
solo rústico de protección forestal (ven sexa produtor ou de protección), e dándolle 
un valor engadido, si cabe, ó solo rústico de protección de espazos naturais. En 
canto a vivenda, mantense a posibilidade de oferta para vivenda de nova 
construción, aínda que a aposta fundamental atópase na rehabilitación do patrimonio 
existente, ven sexa como vivenda principal ou como secundaria. No que atinxe os 
servizos, céntrase no mantemento dos existentes e no incremento paulatino cara os 
núcleos rurais máis deficitarios, o mesmo sucede coas dotacións, centralizándose na 
súa maioría no núcleo de San Roman, pero sen esquecernos da necesidade de 
accesibilidade as mesmas por parte dos veciños que residen no resto do municipio. 
 

o Consideración de alternativas: como xa quedou indicado no apartado 
correspondente, analizáronse diversas alternativas, optándose pola que se 
considerou máis axeitada para o territorio e que ademais é a que mellor encaixa cos 
obxectivos marcados polas DOT e pola lexislación sectorial que afecta ó municipio. 
Dende un punto de vista medioambiental, sería a que proporcionaría unha mellor 
integración paisaxística, o que favorece non só a conservación da natureza, senón 
tamén a posta en valor do patrimonio. Esta alternativa, é a que mellor equilibra a 
poboación e os recursos, considerando o benestar de tódolos habitantes por igual, e 
intentando que teñan as mesmas oportunidades a hora de acceder os distintos 
equipamentos e infraestruturas. Busca afastarse dun medio industrial entendido 
como establecemento de grandes industrias e centrarse nos pequenos talleres, 
negocios familiares, etc. acordes coa contorna que os rodea, favorecendo os 
principios da ecoloxía industrial, e minimizando o consumo enerxético e as emisións 
producidas. 
 

o Consultas e coordinación: dende un primeiro momento, na elaboración deste PXOM 
estase a prestar especial atención a integración das consultas realizadas as 
diferentes administracións, a participación cidadá e as políticas, plans e normas en 
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vigor, para acadar un resultado que satisfaga non so ós intereses do propio 
municipio, senón tamén os do resto da comunidade, unha vez transcorrido o período 
de exposición pública, analizarase o  resultado do mesmo nun informe específico. 
 Participación cidadá. Métodos. Logo de realizarse a devandita información 

pública e máis as consultas previstas no documento de referencia, o equipo 
redactor deberá emitir informes nos que se valore o contido das alegacións 
ou suxestións presentadas, e se propoña a súa estimación, estimación 
parcial ou desestimación, así como no seu caso incluír as modificación 
derivadas no PXOM. 

 Consultas a outras administracións públicas. Métodos. O equipo redactor 
introducirá nos documentos do PXOM as correccións ou modificacións 
necesarias para emendar as deficiencias indicadas polas distintas 
administracións públicas que emitan informe sobre o contido do plan.  

 Coordinación con políticas, plans e normas. O PXOM incorpora no seu 
documento “Normativa Urbanística” e nas súas determinacións a lexislación 
comunitaria, estatal e autonómica de carácter básico e sectorial vixente que, 
xunto coa progresiva introdución de criterios de sustentabilidade nas 
diferentes normativas sectoriais de aplicación na ordenación do territorio, 
asegura adopción de medidas de prevención máis eficientes, encamiñadas a 
preservar os posibles efectos negativos significativos sobre o medio 
ambiente derivados das actuacións e usos a desenvolver no termo municipal. 

11.2.3. Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia 
− Paisaxe, patrimonio natural e cultural: Un dos principais atractivos deste concello e a 

existencia de patrimonio natural e cultural de gran valor, destacando o camiño de Santiago 
Francés, e a integración que aínda conservan os núcleos rurais e as actividades agrarias 
levadas a cabo durante décadas, que o converten nun enclave con identidade propia. 
Resulta evidente, co anteriormente sinalado, que a estratexia a seguir debe permitir 
potenciar unha serie de características morfolóxicas, patrimoniais, culturais, paisaxísticas, 
etc, que xa existen no territorio. A realización do PXOM coa alternativa escollida pode ser 
considerado como a primeira dentro dunha serie de medidas a tomar para unha 
promoción socioeconómica do entorno, e a que con posterioridade se deberían de sumar 
outras. 
 

− No referente a paisaxe, realizouse dende o PXOM unha análise da mesma tendo en 
consideración o disposto na “Estratexia da paisaxe galega” e por tanto nas “Directrices de 
paisaxe”, no apartado correspondente deste documento, estudándose os aspectos da 
estrutura, calidade e da fraxilidade paisaxística. O patrimonio cultural tamén foi estudado e 
integrado no plan, e así queda reflectido nos distintos documentos do PXOM, destacando 
o documento “catálogo”, grazas o cal se incrementa o grao de coñecemento e protección 
do patrimonio existente no termo municipal. 
 

− Produción de alimentos. A produción de alimentos de calidade é un dos principais activos 
da economía galega, e tamén do concello de Portomarín. Para aproveitalos é preciso 
favorecer os procesos de transformación e de comercialización de produtos, en particular, 
aqueles que garantan un beneficio directo ós produtores de base galega. O PXOM 
pretende fomentar o aproveitamento en condicións de sustentabilidade, das actividades 
con maior potencialidade no sector agropecuario, e que son clave na produción de 
alimentos; con esta finalidade clasificáronse como solo rústico de protección agropecuaria 
as zonas de maior potencialiadade agraria, que permitan o mantemento e instalación de 
actividades vinculadas ó sector primario. 

 
− Solo empresarial: é necesario conxugar eficiencia e eficacia na procura dunha maior 

rendabilidade dos investimentos que se realizan en parques empresariais, e por tanto a 
función vertebradora que teñen os plans sectoriais debe ser considerada, dado que o seu 
deseño faise en relación coas características funcionais e de localización. O plan localiza a 
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área empresarial, tendo en conta as condicións que aparecen no “Plan sectorial de 
ordenación de áreas empresariais na comunidade autónoma de Galicia”, ademais das 
condicións de acceso as vías de comunicación principais, e as condicións topográficas. 

 
− Turismo: Portomarín é un dos municipios con potencialidade para desenrolar unha función 

territorial encamiñada a acoller servizos turísticos, con unha funcionalidade cultural, 
educativa e formativa dos valores presentes. A presenza do camiño de Santiago, o 
primitivo pobo baixo as augas do encoro de Belesar, o patrimonio monumental trasladado 
pedra a pedra como a Igrexa de San Nicolao, xunto co resto de valores culturais e 
naturais, que se destacaron ó longo dos documentos do PXOM, fan deste concello un 
enclave privilexiado para albergar o turismo. 
 

− O plan aposta pola conservación e potenciación destes valores, protexendo o patrimonio 
existente, apostando pola rehabilitación e a sustentabilidade, e facendo do turismo unha 
actividade integradora, que sirva de columna vertebral para o desenrolo do resto de 
sectores. 
 

− Equipamentos e servizos básicos: O principal obxectivo territorial en relación cos 
equipamentos é lograr a máxima accesibilidade e cobertura da poboación cos niveis de 
calidade imprescindibles para que as diferentes dotacións cumpran a súa función de 
forma efectiva. O PXOM pula polo aumento das posibilidades de relación entre os 
habitantes mediante a creación de espazos para o seu ocio e desfrute de calidade, que 
conten cunha boa accesibilidade e con diferentes tipoloxías segundo determinen as 
necesidades da poboación. A constatación dun convenio para a construción dun centro 
de día, dará solución a unha das carencias detectadas no concello, facilitando a 
permanencia dos maiores no seu entorno. 

12. Resumo non técnico 
O presente informe de Sustentabilidade ambiental é parte integrante do procedemento de 
Avaliación Ambiental Estratéxica a que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
Concello de Portomarín. O devandito documento pretende dar resposta as esixencias e 
requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de abril, que ten por obxecto promover un 
desenvolvemento sostible, conseguir un elevado nivel de protección do medio ambiente así 
como contribuír á integración dos aspectos ambientais na preparación e adopción de plans e 
programas, mediante a realización dunha avaliación ambiental daqueles que poidan ter 
efectos significativos no medio ambiente. 

Despois dunha análise minuciosa do concello procedeuse ao diagnóstico do contexto 
ambiental do concello e dos principais problemas existentes, así como das súas 
potencialidades e debilidades o que nos permitiu plantexar os obxectivos xerais a acadar co 
PXOM, entre eles:  

 Acadar unha mellor calidade de vida para os habitantes do concello. 

 Unha ordenación que, sen alterar o modelo tradicional preexistente, faga 
concordar o sistema tradicional de asentamentos coas tendencias mais positivas 
detectadas. 

 Identificar e protexer os espazos de maior calidade natural e cultural do concello. 

 Deseñar un modelo de desenvolvemento acorde cos tempos actuais, para o cal se 
definen os obxectivos estratéxicos para Portomarín. 

O PXOM formula unha serie de propostas que se sintetizan en: 

 Protección, mellora e posta en valor da calidade do medio ambiental e cultural. 

 Impulso e recuperación dos núcleos rurais, coa parroquia como protagonista; 
apostando pola renovación interior, e pola limitación da dispersión. 
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 Extensión e mellora dos servizos municipais. 

 Construción de novos equipamentos, especialmente aqueles máis relevantes para 
os colectivos máis desfavorecidos. 

 Posta en valor, non so do núcleo de Portomarín, senón tamén da súa historia. 

Ó longo do ISA analízanse e detállanse os obxectivos específicos propostos para o futuro 
desenvolvemento do PXOM, para isto tivéronse en conta as necesidades de protección 
ambiental fixadas nos distintos ámbitos legais vixentes, así como as variables fixadas no 
Documento de Referencia. A xustificación da sustentabilidade da proposta escollida, parte do 
principio de precaución e por tanto de que calquera intervención sobre o territorio pode 
conlevar efectos negativos sobre o medio ambiente; determinouse que era a máis acaída xa 
que produce uns menores impactos e consumo de recursos, ó tempo que ofrece protección ó 
medio natural fronte a non intervención que supón a alternativa 0, ou a ocupación extensiva da 
alternativa 2. 

A avaliación de alternativas, centrouse na que resultou escollida, neste caso a alternativa 1, xa 
que a alternativa 0 ou non realización do PXOM supón, segundo a análise efectuada, a 
acentuación de procesos con efectos ambientais claramente desfavorables tanto para o 
territorio como para os seus habitantes, que derivarían nunha intensificación dos procesos 
negativos da actualidade, que se traducen nun abandono das edificacións existentes 
primando as novas construcións, e na nula protección e identificación do medio natural e 
patrimonial. En canto a alternativa 2, trataba de corrixir parte das carencias detectadas pola 
ausencia de planeamento, pero sen establecer medidas protectoras nos consumos de solo 
xerados, non establecendo medidas protectoras ó contorno natural e patrimonial. 

A alternativa seleccionada (alternativa 1) presenta un territorio cunha maior estruturación de 
elementos, como son un sistema de asentamentos rurais fiel a súa estrutura, e vinculados ó 
medio no que se insiren; unhas estruturas de comunicación melloradas que permiten a 
accesibilidade de xeito global os distintos servizos, dotacións, etc.; un medio natural protexido 
en función das súas características; uns valores culturais e o seu patrimonio asociado 
identificados e preservados; o recoñecemento da rede de ríos e regatos; un solo industrial 
adaptado as necesidades municipais e encamiñado a incrementar o emprego e o valor 
engadido dos produtos do termo municipal; un sistema de servizos e equipamentos ben 
acondicionado e en igualdade de condicións para tódolos habitantes, como medida para fixar 
poboación, e con unha xestión que permita eficiencia e aforro. 

Estimáronse tamén neste documento os posibles efectos do PXOM, non so sobre o propio 
municipio, senón tamén as interaccións cos municipios limítrofes e a comarca. Facendo unha 
valoración global dos mesmos, estes resultan claramente positivos e en coherencia coa 
tendencia ambiental , concretamente as acción con maior potencial son a clasificación como 
solo rústico especialmente protexido do 98,37% do termo municipal; a mellora nas 
infraestruturas de comunicación que teñen continuidade cos territorios contiguos; mellora nas 
dotacións, que tamén poden empregar veciños doutros municipios; a mellora que se pretende 
acadar nos recursos hídricos, e que resultan positivos tanto no referido a eficiencia no 
consumo como no maior respecto cos vertidos e a promoción da eficiencia enerxética e o 
fomento das enerxías renovables entre outros. 

Tamén se detectou aparición de efectos negativos tales como a ocupación de solos agrícolas 
coas ampliacións dalgúns núcleos ou o desenvolvemento do solo industrial e residencial, 
cuxos efectos serán contrarrestados coa efectiva aplicación de medidas minimizadoras 
(derivadas na súa maioría da aplicación da lexislación vixente). Preséntase ademais un plan de 
seguimento que permitirá garantir que non existen desviacións significativas entre o 
inicialmente previsto e o resultado final da execución do Plan, permitindo a corrección dos 
posibles efectos ambientais negativos que puidesen producirse no desenvolvemento do 
mesmo, e que servirán de referencia para o seguimento do plan. 
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Logo da avaliación resultan diversos impactos para os que se establecen medidas inicialmente 
preventivas e logo correctoras, que en calquera caso son obrigadas e que permitirán a 
redución dos impactos. 

Con todo o anterior, e a pesar dos posibles impactos negativos, resulta necesario abordar a 
redacción do PXOM, sendo este documento a garantía de cumprimento da normativa 
ambiental de referencia, das estratexias de sustentabilidade que marcan as distintas 
administracións, e do control das determinacións que se dispoñen no mesmo e derivadas do 
procedemento de avaliación. 

En canto a viabilidade económica, e tendo en conta a evidente utilidade pública do plan, 
enténdese que se fai necesaria a proposta do PXOM que se presenta; a pesares do 
investimento que supoñen a execución dalgunha das obras previstas na ordenación do plan 
(estas inversións poden consultarse noutro documento do plan, o estudo económico-
financieiro). 

No referente a análise da coherencia entre a alternativa seleccionada e os obxectivos 
plantexados inicialmente, enténdese que queda suficientemente xustificada esta coherencia, 
xa que os obxectivos quedan claramente identificados e planificados na proposta de 
ordenación elixida para o PXOM de Portomarín. 

 
 
 
 
Lugo, decembro de 2015: 
 
 
 
Asdo.: Alberte González Rodríguez 
(en representación do equipo redactor como Director do Plan) 
 


