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1 INTRODUCIÓN. 

O presente documento, denominado Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) 
do “P.X.O.M. do Concello de Camariñas” redáctase a petición e por encargo de dito 
Concello, coa finalidade principal de dar resposta á solicitude da Consellería de 
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para tramitar o citado documento 
urbanístico, a respecto das esixencias dá Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre 
avaliación dos efectos de determinados plans e programas sobre ou medio 
ambiente.  

1.1 PROCEDEMENTO PARA A TRAMITACIÓN. 

A definición de obxectivos do procedemento de avaliación ambiental, segundo a 
notificación recibida da Consellería de Medio Ambiente é a seguinte: 

O obxectivo é establecer un procedemento que garanta a sustentabilidade 
ambiental do planeamento. Para isto, determinaranse as variables e criterios de 
sustentabilidade que serán a base para avaliar os efectos ambientais das 
alternativas propostas. 

Estas variables e criterios serán obxectivados nunha serie de indicadores que 
facilitarán a análise da sustentabilidade das propostas ata chegar á alternativa 
seleccionada. 

O estudo das posibles alternativas mediante a súa confrontación cos criterios 
establecidos para as variables ambientais, así como a selección da alternativa que 
finalmente se consolide como proposta definitiva de PXOM, plasmarase nun Informe 
de Sustentabilidade Ambiental (ISA) cuxa amplitude e nivel de detalle se determina 
no documento de referencia. 

A proposta de PXOM, as alternativas refugadas e as súas avaliacións (PXOM e ISA) 
serán sometidas ao proceso de participación e consultas, establecido no documento 
de referencia. 

O resultado deste proceso recollerase nun informe sobre a participación e as 
consultas no que se describa o procedemento seguido, e se xustifique como se 
toman en consideración as observacións e alegacións realizadas. 

Feitas as consultas, remitirase ao órgano ambiental a proposta de planeamento que 
inclúa o informe sustentabilidade ambiental, o informe sobre a participación e as 
consultas e un informe final. 

Este informe final deberá explicar como se integraron os criterios de 
sustentabilidade das diferentes variables ambientais na elaboración do plan, un 
resumo do proceso de participación e consultas, a enumeración e relación das 
medidas adoitadas para o seguimento dos efectos do planeamento sobre o medio e 
un resumo non técnico de toda esta información. 

Con esta información, o órgano ambiental redactará unha memoria a través da cal 
validará o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, podendo establecer 
condicionantes que deban ser considerados na redacción do documento que se 
aprobe definitivamente. 

En resumo, o concello, como promotor realizará as seguintes funcións ou 
actuacións: 
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• Redactará a súa proposta do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Camariñas 
(en diante, “PXOM”) xunto cun informe de sustentabilidade ambiental. 

• Someterá estes dous documentos a un proceso de participación e consultas non 
inferior a 45 días. 

• Unha vez finalizado o período de consultas e participación pública, redactará un 
informe sobre a participación e as consultas e un informe final.  

• Remitirá ao órgano ambiental os seguintes documentos: 

• A proposta de PXOM. 

• O Informe de Sustentabilidade Ambiental. 

• O informe sobre a participación e as consultas. 

• Un informe final. 

O órgano ambiental, pola súa banda, redactará unha memoria a través da cal 
validará o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, podendo establecer 
condicionantes que deban ser considerados na redacción do documento do PXOM 
que se aprobe definitivamente. 

A descrición do procedemento concreto de avaliación ambiental deberá integrarse 
conxuntamente co PXOM, segundo a “Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas 
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia” é o seguinte: 

Artigo 7.-Integración de procedementos. 

1. O proceso de avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de 
ordenación do territorio ou de planeamento urbanístico tramitarase 
simultaneamente co procedemento legalmente establecido para a súa 
aprobación. 

2. O promotor comunicaralle ao órgano ambiental a iniciación da tramitación 
do instrumento de ordenación do territorio ou do planeamento urbanístico, e 
acompañará un documento de inicio que incluirá os aspectos recollidos no 
artigo 18 da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

3. O órgano ambiental, no prazo de tres meses dende a recepción da 
documentación necesaria, trasladaralle ao órgano promotor o documento de 
referencia, de conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 9/2006, do 28 de 
abril. 

4. O órgano promotor elaborará o informe de sustentabilidade ambiental, de 
acordo co disposto no artigo 8 da Lei 9/2006, do 28 de abril, e segundo os 
criterios contidos no documento de referencia redactado polo órgano 
ambiental. 

5. O plan aprobado inicialmente con todos os documentos que o integran, 
incluído o informe de sustentabilidade ambiental, someterase 
simultaneamente ás consultas previstas no documento de referencia e á 
información pública durante o prazo mínimo de dous meses, mediante 
anuncios que se publicarán na forma que determine a lexislación reguladora 
do procedemento de aprobación do plan. 

6. Finalizado o período de consultas e información pública, e con carácter 
previo á aprobación provisional ou á definitiva cando aquela non sexa 
preceptiva, o órgano promotor enviaralle ao órgano ambiental a 
documentación completa do plan que tome en consideración o informe de 
sustentabilidade, as alegacións e os informes presentados no período de 
consultas, así como unha proposta de memoria ambiental de conformidade 
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co disposto no artigo 12 da Lei 9/2006, do 28 de abril. Deberá tamén enviar 
os informes sectoriais e un informe sobre o proceso de participación pública. 

7. O órgano ambiental, no prazo de tres meses dende a recepción da 
documentación, elaborará a memoria ambiental cuxas determinacións terán 
carácter vinculante e deberán quedar reflectidas no documento do plan que 
se aprobe provisional e definitivamente. Se transcorre o prazo para elaborar 
a memoria ambiental sen que lle fose comunicado ao órgano promotor, 
entenderase aceptada a proposta de memoria ambiental enviada ao órgano 
ambiental e poderase continuar a tramitación do plan. 

8. O cumprimento dos trámites aos que se refiren os anteriores números 6 e 7 
interromperá o cómputo dos prazos que para a aprobación dos plans se 
establece na lexislación urbanística ou de ordenación do territorio. 

Artigo 8.-Seguimento. 

O órgano promotor deberá realizar o seguimento dos efectos no medio ambiente da 
aplicación ou execución do plan, para identificar con prontitude os efectos adversos 
non previstos e permitir levar a cabo as medidas adecuadas para evitalos, conforme 
o disposto no artigo 15 da Lei 9/2006, do 28 de abril. 

O órgano ambiental poderá participar no seguimento dos ditos plans e poderá 
solicitar a información e realizar as comprobacións que considere necesarias para 
verificar a información que figure no informe de sustentabilidade ambiental. 

1.2 O INFORME DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

O ISA é un documento que será “parte integrante da documentación do plan ou 
programa” (artigo 8.4 da Lei 9/2006). Este documento deberá valorar a coherencia 
da proposta de PXOM cos obxectivos pretendidos, así como, o respecto e 
contribución cara aos criterios e variables de sustentabilidade relacionadas no 
apartado anterior. 

O ISA deberá cumprir a condición de ser “accesible e intelixible para o público e as 
Administracións Públicas” ao permitir, para evitar a repetición de contidos con 
outros documentos do PXOM, un contido máis sucinto, razoado e expresivo, 
sustentado en referencias sintéticas e claras as partes concretas do PXOM nas que 
pode atoparse a información e a análise máis detallada e complexa, que sustentan 
os datos e conclusións sintetizados no ISA. 

O ISA será o documento que recollerá a xustificación da alternativa que se 
consolide como proposta definitiva de PXOM, xa que logo, farase unha análise 
previa dos condicionantes, obxectivos e alternativas para o futuro desenvolvemento 
do concello, identificando e caracterizando os efectos sobre o medio da alternativa 
escollida e establecendo as medidas preventivas, correctoras e de seguimento 
destes efectos. 

A estrutura e os aspectos que deberán integrar este documento, segundo o 
Documento de Referencia emitido pola Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, serán os seguintes: 

1. Análise obxectiva do contorno. Realizarase unha descrición dos problemas 
e condicionantes ambientais, económicos e sociais que inflúen na intención de 
planeamento do concello de Camariñas. 

2. Definición de obxectivos. Presentaranse os obxectivos propostos para o 
futuro desenvolvemento do concello de Camariñas e os específicos para cada 
unha das variables enumeradas no apartado 4 do DR, considerando, en todo 
caso, os obxectivos de protección ambiental fixados nos ámbitos 
internacional, comunitario, nacional e autonómico. 
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3. Análise das alternativas. Xustificarase, para cada unha das alternativas 
propostas para o planeamento do concello, como se tiveron en conta as 
variables de sustentabilidade establecidas para o concello de Camariñas, 
facendo referencia ás posibles dificultades (deficiencias técnicas ou falta de 
coñecementos e experiencia) á hora de recompilar a información requirida. 
Finalmente, explicarase razoadamente a elección da alternativa seleccionada. 

4. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio. 
Identificaranse e caracterizaranse os efectos da alternativa finalmente 
seleccionada para cada unha das variables de sustentabilidade establecidas 
neste documento, facendo unha comparación cos efectos que se derivarían da 
alternativa 0, entendida como a evolución do concello en ausencia do novo 
planeamento. 

5. Medidas preventivas. Tendo en consideración os efectos negativos 
identificados e caracterizados, deseñaranse medidas preventivas e correctoras 
para minimizar ou reducir estes efectos. 

6. Proposta de plan de seguimento. Describirase a programación temporal 
das medidas propostas para o control e seguimento dos efectos sobre o 
medio, así como as medidas ou mecanismos previstos para a redución ou 
eliminación de novas afeccións non previstas que poidan xurdir. 

O plan de seguimento da sustentabilidade contará cun sistema de indicadores 
da evolución das variables enumeradas no DR. 

7. Informe sobre 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. 

8. Análise da coherencia dos obxectivos establecidos para o concello de 
Camariñas e a idoneidade da alternativa seleccionada no cumprimento destes 
obxectivos. 

9. Resumo non técnico da información solicitada nos apartados anteriores. 

1.3 EQUIPO REDACTOR. 

O presente documento redactouse por un equipo da empresa Consultora Galega 
S.L. no que participaron os seguintes profesionais: 

- Xoán C. PORTELA REGODESEVES, Arquitecto. 

- Luis SÁNCHEZ ESPIÑEIRA, Arquitecto 

- Alfonso BAR BLANCO, Biólogo 

- Patricia VILLOT CAMESELLE, Bióloga. 

- Miguel A. BARREIRO GARCÍA, Xeógrafo  

 En Pontevedra, Outubro do 2012. 

Polo Equipo Redactor 

 
 
 
 
 

Asdo. Xoán Carlos Portela Regodeseves 
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2 ANÁLISE OBXECTIVA DO CONTORNO. 

2.1 ÁMBITO DE ANÁLISE. 

O PXOM ten competencias só sobre un ámbito municipal, neste caso o Concello de 
Camariñas, con todo resulta evidente que o seu marco de afección territorial é máis 
amplo. A ninguén se lle escapa, que a influencia socio económica da implantación 
dun solo produtivo industrial afecta a máis dun municipio, ou ben, que o impacto 
paisaxístico o ambiental dunha determinada actuación urbanística transcende os 
limites municipais.  

Por tanto, para a correcta elaboración dun PXOM é necesario considerar non só os 
concellos limítrofes senón tamén un ámbito máis amplo. O problema está, xa que 
logo, en definir ata onde chega ou ámbito de influencia das determinacións do 
PXOM de Camariñas. Neste senso, hai tamén que considerar que un ámbito 
demasiado amplo obriga a procesar unha gran cantidade de información e 
inevitablemente pérdese definición e á inversa un ámbito demasiado curto impide a 
realización dunha análise coa suficiente perspectiva territorial, podendo provocando 
un deficiente encaixe do PXOM na contorna inmediata. 

Considerando estes aspectos decidiuse abordar o estudo establecendo tres ámbitos 
de análise. 

• Nivel 1: Referido fundamentalmente os aspectos socio-económicos. 
Consideramos suficiente o nivel comarcal. Neste caso a comarca da Terra de 
Soneira.  

• Nivel 2: Para os aspectos referidos á análise do medio físico por motivos, tanto 
de resolución e peso dos arquivos gráficos como de morfoloxía do territorio, 
aconsellaron analizar un ámbito rectangular de aproximadamente 13 Km x 10 
Km no que se atopa inscrito o Concello de Camariñas.  

• Nivel 3: O límite municipal, trátase do limite natural da PXOM, do que se 
extraen e analizan os datos con maior profusión e naturalmente, sobre os que 
se realiza a ordenación territorial. 

Nos seguintes mapas identifícanse os tres niveis de análise: 
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2.2 VARIABLES A ANALIZAR. 

Unha vez establecidos os diferentes ámbitos de análise determinamos as variables 
a analizar. Neste sentido asumimos as variables establecidas no documento de 
referencia: 

1 MEDIO NATURAL 
2 Medio rural 
3 Medio litoral 
4 Medio urbano 
5 Paisaxe 
6 Ciclo hídrico 
7 Patrimonio 
8 Consumo de Solo 
9 Enerxía 

10 Emisións contaminantes 
11 Xestión de residuos 
12 Mobilidade 
13 Vivenda 
14 Poboación 
15 Actividades económicas 
16 Integración social 
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2.3 MEDIO NATURAL. 

2.3.1  O CLIMA. 

O ámbito pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e 
subprovincia cántabro-atlántica, e adscribir ao sector galaico-portugués. Dominio 
climático oceánico húmido, con precipitacións non rango dous 945-1.748 mm 
anuais e temperaturas medias de 12,4-14,5 ºC, cun número mínimo de 228 días 
libres de xeadas.  

2.3.2 MORFOLOXIA.  

2.3.2.1 Introdución. 

Na seguinte imaxe en 3d pódese observar a morfoloxía do ámbito, que como se 
observa no mapa atópase vertebrado pola estribación oeste da Serra dá Pena 
Forcada de orientación L-O e polas súas prolongacións no eixe NL-XO que 
configuran a distintas enseadas. 

Pola parte inferior dereita da imaxe obsérvanse as estribacións do Monte Faro que 
cos seus 444 m de altitude é o teito do ámbito. 

Centrándonos na análise do concello vemos que este se atopa limitado polo mar en 
practicamente todo o seu territorio, agás no seu límite L que o separa do concello 
de Vimianzo cuxos limites o constitúe inicialmente o río Grande e posteriormente 
unha liña que percorre polas cimas da ladeira dereita do río Conceiros, até alcanzar 
o mar na poboación de Camelle. 

A costa do concello está constituída por unha espectacular costa acantilada que vai 
dende punta Percebeira en Camelle até Cabo Vilán. Como excepción a esta costa 
acantilada aparecen pequenas enseadas das que destacamos a enseada de Trece 
coa súa praia homónima. E o seu sistemas de dunas e monte Branco. 

Dende cabo Vilán ata o faro de Camariñas mantense a costa acantilada, pasando 
despois a unha costa máis protexida, xa na Ría de Camariñas, onde na 
desembocadura do río Grande se produce unha importante Marisma. 

2.3.2.2 Altitude. 

No seguinte mapa destacamos os puntos máis importantes do ámbito; así como as 
altitudes do territorio: 
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Centrándonos no concello de Camariñas temos a seguinte táboa na que se expoñen 
os rangos de altitude por superficie. 

Rango Hectáreas % 

0 - 50 m 1,989.94 39.15% 

50 - 100 m 1,468.07 28.88% 

100 – 150 m 896.29 17.63% 

150 – 200 m 630.43 12.40% 

200 – 250 m 98.25 1.93% 

Total 5,083.00 100.00% 

O Municipio presenta un desnivel total de 248 (o teito do municipio o constitúe o 
alto de Gurita).  

A pesar de ser un concello costeiro o 68% da súa superficie sitúase en altitudes de 
0- 100 m e o 30 % no rango de 100-200 m o que nos fala dun concello con fortes 
desniveis, que como se observa no seguinte apartado implica a existencia de fortes 
pendentes.  

2.3.2.3 Pendentes. 

A seguinte imaxe en 3D indica as pendentes do municipio 
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O ámbito presenta, en xeral, pendentes medias a fortes, situadas nas ladeiras 
media ou altas do relevo secundario así como nos cursos encaixados dos ríos, 
sobre todo na ladeira esquerda do río Concheiro. Destacan as zonas de planicie 
situadas ao norte do núcleo de Camariñas (manchas verdes no mapa).  

Na seguinte táboa especifícanse as pendentes por superficie.  

RANGO Hectáreas % 

< 3 % 170.18 3.35% 

3 - 6 % 665.41 13.09% 

6 - 15 % 1,747.32 34.38% 

15 - 30 % 1,597.43 31.43% 

30 - 50 % 750.97 14.77% 

> 50 % 151.68 2.98% 

Total 5,083.00 100.00% 

Esta táboa evidencia que o concello de Camariñas presenta pendentes elevadas, xa 
que case o 18 % se sitúa en pendente de máis do 30% e ademais o 66 % sitúase 
no rango de 6 -30%.  

2.3.2.4 Orientación. 

O seguinte mapa expón as orientacións do ámbito de análise  
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A seguinte táboa dános a superficie por punto cardinal no ámbito.  

Orientación Hectáreas % 

Norte 1,615.77 19.80% 

Leste 2,139.41 26.22% 

Sur 3,217.88 39.44% 

Oeste 1,186.25 14.54% 

Total 8,159.32 100.00% 

Nela obsérvase un claro predomino da orientación sur, seguido pola leste.  

No que se refire ao concello a seguinte táboa indícanos a súa situación. 

Orientación Hectáreas % 

Norte 827.03 16.27% 

Leste 1,470.54 28.93% 

Sur 2,082.93 40.98% 

Oeste 702.50 13.82% 

Total 5,083.00 100.00% 

Nesta táboa reprodúcense practicamente os datos para o conxunto do ámbito, polo 
que a orientación máis abundante do territorio é a sur. 
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2.3.2.5 Solana umbria 

O mapa de solana-umbria é un mapa no que se clasificaron as orientacións do 
territorio en só dúas categorías: norte para umbría e sur para solana. 

 

 

Na seguinte táboa recóllense os datos por superficie. 

Categorías Hectáreas % 

Umbria 4,060.23 49.76% 

Solana 4,099.09 50.24% 

Total 8,159.32 100.00% 

Tanto a imaxe como a táboa indican unha situación de igualdade de superficies en 
ámbalas orientacións. 

Se nos referimos ao ámbito municipal temos, tal e como reflicte a seguinte táboa, 
unha situación similar, cun pequeno incremento da orientación a solaina.  

Categorías Hectáreas % 

Umbria 2,332.53 45.89% 

Solaina 2,750.47 54.11% 

Total 5,083.00 100.00% 
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2.3.3 XEOLOXIA 

Este capítulo elabórase cos datos procedentes do mapa xeolóxico, elaborado polo 
SITGA a partir da serie escala 1/50.000 do IGM. O seguinte mapa indícanos a 
composición litolóxica do ámbito. 

 

 

  Hectáreas % 
Granitoides alcalinos 2,358.21 28.23% 

Rocas ígneas ácidas 
Granitoides calcoalcalinos 3,679.39 44.04% 

Rocas ígneas Básicas Rochas filinianas 1,664.84 19.93% 
Depósitos cenozoicos Depósitos cuaternarios 651.48 7.80% 
Total 8,353.93 100.00% 

A táboa evidencia que a maioría do ámbito está conformado por rochas ígneas 
ácidas co 72.27% da superficie, fronte ao 20 % de rochas filonianas ao do 8% de 
depósitos cuaternarios vinculados aos depósitos mariños e fluviais. Dentro do 
concello a distribución é a seguinte: 

  Hectáreas % 
Granitoides alcalinos 1,573.45 31.49% 

Rocas ígneas ácidas 
Granitoides calcoalcalinos 2,919.48 58.43% 

Rocas ígneas Básicas Rochas filinianas 140.81 2.82% 
Depósitos cenozoicos Depósitos cuaternarios 362.97 7.26% 
 Total 4,996.71 100.00% 
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Estes datos sitúanos ante unhas superficies compostas por rochas ígneas ácidas do 
89.92%, dato superior ao do ámbito xeral e unha redución moi importante da 
superficie de rochas filonianas. 

2.3.4 PERMEABILIDADE. 

O seguinte mapa hidroxeolóxico está elaborado en base ao grao de permeabilidade 
das rochas que forma o substrato do ámbito. 

 

 
No mapa e na táboa obsérvase que as zonas de permeabilidade alta están 
asociados aos materiais cuaternarios, polo tanto situadas nos fondos areosos das 
enseadas ou nos depósitos dos cursos fluviais ou depósitos mixtos nas marismas da 
desembocadura do río Grande. 

Lenda Hectáreas % 

Moi baixa 0.00 0.00% 

Baixa 3,683.82 44.10% 

Media baixa 4,018.63 48.10% 

Media alta 0.00 0.00% 

Alta  651.48 7.80% 

Total 8,353.93 100.00% 
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Os datos reflicten que a maioría do ámbito presenta unha permeabilidade baixa ou 
media baixa e só o 7.80% é altamente permeable En relación co concello os datos 
exprésanse na seguinte táboa: 

Categorías Hectáreas % 

Moi baixa 0.00 0.00% 

Baixa 2,923.63 58.51% 

Media baixa 1,710.11 34.22% 

Media Alta 0.00 0.00% 

Alta 362.97 7.26% 

Total 4,996.71 100.00% 

Sendo estes máis ou menos similares aos do ámbito. Destacamos a presenza do 
7.26 % de zonas con alta permeabilidade; xa que unha importante porción deste 
solo sitúase no propio núcleo de Camariñas. 

2.3.5 HIDROGRAFÍA. 

O ámbito de estudo atópase dentro da cunca do río Grande de Baio, este río 
percorre soamente pola parroquia da Ponte do Porto; e ábrese na desembocadura, 
na Ría de Camariñas 

Camariñas ademais do río Grande está surcada por un gran número de ríos e 
regos, o principal río é o Cuncheiro que percorre polo val da Serra da Pena Forcada 
dende o norte cara ao sur, para desembocar non río Grande. O rego Cal da Fonte, 
na parroquia de Camelle está catalogado nunha superficie de 15,62 hectáreas como 
zona húmida, no Inventario de Humidais de Galicia. No norte do concello ademais 
do rego de Cal da Fonte desemboca o rego de Santa Mariña. 

Os cursos de auga do concello nacen nos altos da Serra de Pena Forcada e morren 
no mar dentro do ámbito municipal, con excepción do citado río Grande.  

Dentro do concello pódese establecer a seguinte clasificación: 

• Os que verten cara ao norte, dende as cimas da serra de Pena Forcada que en 
xeral non se considere que formen concas definidas, senón un conxunto de 
subcuencas indefinidas, xa que moitas deles non forman canles, senón que 
constitúen meras escorrentas superficiais, os máis importantes son:  

• Rego de Camelle, rego Cal dá Fonte, rego Arou, rego Sta María.  

• E os que verten cara ao sur que presentan cursos máis definidos e longos, 
destacamos:  

• Rego de Valadares, rego de Lamastredo, rego de Brea, rego de Lazo, 
Río Cuncheiro  

No ámbito do concello de Camariñas consideramos as seguintes concas  
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2.3.6 VEXETACIÓN E USOS DO SOLO. 

Para realizar este apartado usamos o mapa de usos e coberturas do solo editado 
por e SITGA. Esta cartografía establece unha primeira catalogación para o ámbito, 
que recollemos na seguinte imaxe de ámbito de estudo: 
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As superficies recóllense na seguinte táboa 

Categorías Hectáreas % 

Zonas edificadas e minas 149.72 1.80% 

Zonas agrogandeiras 1,525.74 18.38% 

Zonas forestais 6,533.17 78.71% 

Zonas húmidas 91.21 1.10% 

Total 8,299.84 100.00% 

Desta táboa despréndese a escasa superficie agrogandeira, reflexo dunha 
morfoloxía e condicións climáticas adversas a esta actividade: como se ve na propia 
imaxe, estas actividades realízanse nas inmediacións dos núcleos de poboación, 
xeralmente están dispostas nas zonas costeiras ao abrigo de pequenos vales 
fluviais, fóra diso as zonas próximas ao núcleo de Camariñas que aproveita unha 
morfoloxía de escasa pendente e, xa que logo, favorable á actividade agraria.  

Os datos de superficie para o concello de Camariñas recóllense na seguinte táboa.  
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Categorías Hectáreas % 

Zonas edificadas e minas 144.130769 2.85% 

Zonas agrogandeiras 866.882503 17.17% 

Zonas forestais 4031.86354 79.86% 

Zonas húmidas 5.6780751 0.11% 

Totais 5048.55489 100.00% 

Se analizamos con maior detalle os usos e coberturas, obtemos o seguinte mapa: 

 
 

 
Na táboa seguinte recóllese a superficie de cada categoría 

a) Ámbito de actuación  

Categorías Usos Hectáreas % % por 
categoría 

Núcleos de poboación 93.4501907 1.13% 62.42% 

Z indus, comer, serv 22.1039032 0.27% 14.76% 
Zonas 
edificadas e 
minas 

Urba agric difusa 34.1611504 0.41% 22.82% 
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Categorías Usos Hectáreas % % por 
categoría 

Cult. forra maio, outros cult vacun leite 15.9299302 0.19% 1.04% 

Cult. forra vacún leite 12.6224447 0.15% 0.83% 

Prados 14.2721375 0.17% 0.94% 

Prad. maio. cult anu 86.066623 1.04% 5.64% 

Prad. maio. cult anu esp made 223.107223 2.69% 14.62% 

Zonas 
agrogandeiras 

Prad. maio. cult anue mato 1173.74606 14.14% 76.93% 

Mato 238.990353 2.88% 3.66% 

Mato pasteiro 301.500479 3.63% 4.61% 

Mato pasteiro rocha 990.175663 11.93% 15.16% 

Mato esp made 2078.1467 25.04% 31.81% 

Eucalipto 23.6032966 0.28% 0.36% 

Piñeiro 228.2849 2.75% 3.49% 

Eucalipto e piñeiro 2457.20614 29.61% 37.61% 

Eucalipto, piñeiro e cadu 16.6130272 0.20% 0.25% 

Rochedos costeiros 111.89921 1.35% 1.71% 

Zonas 
forestais 

Praias, dunas, areais 86.75332 1.05% 1.33% 

Zonas 
húmidas Marismas 91.2101005 1.10% 100.00% 

 Total 8299.84284 100.00%  

Desta táboa salientamos que dentro das zonas agrogandeiras a cobertura con 
maior superficie é a de prados, na súa maioría cultivos anuais e mato. En referencia 
ás zonas forestais destacamos a gran superficie de mato, un 55.24 % de toda a 
superficie forestal, a vexetación arborada o 41.75 % dos que a maioría son bosques 
mixtos de piñeiro e eucalipto, existindo só un 0.25 % de masas mixtas con 
caducifolias, piñeiro e eucalipto.  

Por último, salientamos a presenza de zonas húmidas (marismas) cun 1.10 % do 
total do ámbito  

Os datos referidos ao conxunto do municipio, preséntanse na seguinte táboa  

 Cobertura Hectáreas % % por categoría 
Núcleos de poboación 89.55 1.77% 62.13% 

Z indus, comer, serv 20.42 0.40% 14.16% 
Zonas 
edificadas e 
minas 

Urba agric difusa 34.16 0.68% 23.70% 
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 Cobertura Hectáreas % % por categoría 
Cult. forra vacun leite 8.88 0.18% 1.02% 

Prados 14.27 0.28% 1.65% 

Prad. maio. cult anu esp made 222.13 4.40% 25.62% 

Zonas 
agrogandeiras 

Prad. maio. cult anue mato 621.60 12.31% 71.71% 

Mato 144.02 2.85% 3.57% 

Mato pasteiro 259.30 5.14% 6.43% 

Mato pasteiro rocha 905.97 17.95% 22.47% 

Mato esp made 982.01 19.45% 24.36% 

Eucalipto 19.20 0.38% 0.48% 

Piñeiro 226.93 4.49% 5.63% 

Eucalipto e piñeiro 1,373.57 27.21% 34.07% 

Eucalipto, piñeiro e cadu 0.36 0.01% 0.01% 

Rochedos costeiros 59.33 1.18% 1.47% 

Zonas 
forestais 

Praias, dunas, areais 61.16 1.21% 1.52% 

Zonas 
húmidas Marismas 5.68 0.11% 100.00% 

 Total 5,048.56 100.00%  

Os datos do concello son similares, en xeral, que os do ámbito de análise.  

2.3.7 FAUNA 

2.3.7.1 Introdución 

En Galicia non existen unhas fontes de datos sobre fauna co necesario detalle para 
estudos de ámbito municipal, e os que existen non están suficientemente 
contrastados, nin actualizados, polo que neste apartado recórrese para dar unha 
visión xeral, aos datos contidos no Atlas de Galicia (medio ambiente) editado polo 
SITGA en concreto ao capítulo titulado “Zoogeografía” asinado polos autores José 
Castillejo Murillo, Xose Manoel Santos Diaz e Javier Inglesis Piñeiro. 

O Atlas de Vertebrados de Galicia (últimos datos do ano 1995) -fonte base dos 
datos contidos no citado Atlas de Galicia- o territorio galego divídese en 360 
cuadrículas de 10 x 10 Km cada unha. Ao concello de Camariñas correspóndenlle 
aproximadamente dúas cuadrículas, unha engloba a costa norte ata a zona dos 
cumes da Serra de Pena Forcada e a segunda dende a Serra ata o límite sur.  

2.3.7.2 Estado da fauna no ámbito 

En Galicia existen un total de 52 espazos naturais de interese pola súa fauna, entre 
os que se atopa Cabo Vilán, que presenta interesantes colonias de aves mariñas 
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(Cormorán moñudo, Arau común, Gaviota patiamarilla e tridáctila) situadas 
fundamentalmente nos acantilados e illotes costeiros, estes últimos, constitúen un 
importante lugar de cría de aves mariñas.  

Unha primeira visión do estado da fauna proporciónao a densidade de especies por 
cuadrícula, os datos para o concello reflicten na cuadrícula norte unha densidade de 
31-60 especies e na cuadrícula sur de 61-90, constituíndo esta ultima unha 
densidade alta no contexto galego. 

Da importancia da fauna de Camariñas, en especial da avifauna costeira, fala o 
feito de que se atopan nela unha das dúas zonas de distribución, o arao común 
(Uria aalge) especie considerada en vías de extinción.  

Outro dos taxóns de interese en Camariñas é os dous réptiles, en concreto 
Camariñas englóbase no ámbito de distribución do endemismo salamandra 
rabilarga (Chioglossa lusitanica) cun estatus poboacional de rara en Galicia.  

Con relación aos outros vertebrados endémicos, no noso ámbito na cuadrícula 
norte, existen de 0 a 6 especies de vertebrados terrestres e na cuadrícula sur de 7 
a 10 especies  

Por último, como principais ameazas dos espazos naturais de maior interese, para 
Cabo Vilán considérase como maior ameaza a caza e o furtivismo.  

Dada a importancia da herpetofauna e das ornitofauna no concello, achegamos 
algúns datos máis relacionados con eles.  

2.3.7.3 Anfibios 

Os datos de diversidade de anfibios para as dúas cuadrículas son os seguintes: 
Cuadrícula norte de 0-5 especies e cuadrícula sur de 6-10 especies, o que constitúe 
unha diversidade alta. Doutra banda, salientamos que o concello está dentro da 
área de distribución do Tritón palmeado (Triturus helveticus) cun estatus de 
parcialmente abundante e unha superficie de distribución ampla en Galicia. 

2.3.7.4 Réptiles 

Camariñas presenta unha diversidade de especies na súa cuadrícula norte de 0-6 
especies e na sur de 7-11 especies, que supón unha densidade media alta. 

2.3.7.5 Aves acuáticas  

A zona comprendida entre Baldaio, estuario do Anllóns, Sisargas e Cabo vilán) 
considéranse lugares de cría confirmada de Phalacrocorax aristotelis, Anas 
platyhyncos, rallus aquaticus, gallinula choropus, charadrius alexandrinus, Burhinus 
vallenus, Larus fuscus, L cachinnans, Rissa tridactyla, Cinclus cinclus e con 
efectivos minimos Uria aalge. 

2.3.7.6 Grandes mamíferos 

O ámbito de estudo esta incluído dentro da posible zona de distribución actual do 
Lobo (Canis lupus) 
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2.3.8 ESPAZOS PROTEXIDOS 

2.3.8.1 ZEPPIN LIC Costa da Morte  

a) Descrición 

Este LIC abrangue toda a costa da morte, pero representamos na seguinte imaxe 
3d este LIC solo na súa afección ao ámbito.  

 

Situación: Ao noroeste da provincia da Coruña. Franxa costeira que abrangue a 
maior parte das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra, así como 
unha pequena sección da Coruña, entre os termos municipais de Arteixo e Fisterra. 
Localidades de referencia: Caión, Malpica, Corme, Ponteceso, Laxe, Camelle, 
Camariñas, Muxía, Lires, Fisterra. En conxunto a superficie total do ámbito é de 
12.094,43 ha. 

Este ámbito presenta, á súa vez, outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.  

• Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA ES0000176 Costa da Morte 
[Norte]).  

• A área se correspondese parcialmente coa IBA 004 Costa da Morte (Norte), 
incluída no inventario de SEO/BirdLife (1998).  

En conxunto o ámbito é un extenso tramo de costa entre o cabo Fisterra e a praia 
de Alba (Arteixo), que, con excepción dunha gran parte da ría de Camariñas e dos 
núcleos habitados máis importantes, abrangue a totalidade do litoral noroccidental 
de Galicia e algúns dos treitos máis apartados e mellor conservados da costa 
galega. Atendendo aspectos litolóxicos, xeomorfolóxicos e xeográficos, o LIC está 
integrado por varias áreas bastante ben diferenciadas, que se describen 
sucintamente a continuación. 

No que se refire a Camariñas e de sur ao norte o ámbito protexido comeza ao outro 
lado da ría de Camariñas; o espazo natural esténdese ao longo da costa entre as 
localidades de Camariñas e Arou (24 km, dos cales 2,3 km de areal), engloba o 
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cabo Vilán, as longas formacións de praias de coios, o afamado “monte Branco” de 
Trece e Santa Mariña e os somontes da serra litoral da Pena Forcada. Os cantís do 
Vilán, pertencen ao dominio das migmatitas granitoides, mentres que a área de 
Reira, Trece e Santa Mariña está baseada sobre migmatitas biotíticas tardías. 

A vexetación e a flora de areais e dunas, acantilados, landas costeiras e zonas 
húmidas acadan un desenvolvemento, variedade e estado xeral de conservación 
que sitúa este LIC entre os espazos naturais máis sobresaíntes do noroeste da 
península Ibérica. En particular, o cabo Vilán e o seu contorno foi recentemente 
incluído na lista de áreas importantes para a flora ameazada española (Atlas e Libro 
vermello da flora vascular ameazada de España, MMA, 2003).  

Unha gran parte da área terrestre do LIC é o dominio da vexetación de acantilados 
mariños e landas costeiras. As formacións de pteridófitos, como o fieito mariño 
(Asplenium marinum), ou o adianto (Adiantum capillus-veneris), propias de caliñas 
húmidas e sombrizas no contorno de furnas, son moi frecuentes. A extensión da 
matogueira halocasmofítica, dominada pola endémica herba de namorar (Armeria 
pubigera subsp. pubigera), e o perexil mariño (Crithmum maritimum), e dos 
herbais aerohalófilos, conformados por característicos e moles céspedes da 
gramínea (Festuca rubra subsp. pruinosa), é tamén moi grande, con espléndidas 
mostras, sobre todo nos cabos e promontorios máis expostos, como en Touriñán, 
Vilán, O Roncudo ou Nariga. Xusto por encima destes hábitats, a uceira-toxeira 
aerohalófila, típica polo seu baixo porte e o seu aspecto almofadado e caracterizado 
polo toxo endémico (Ulex europaeus subsp. latebracteatus), é quizais a 
comunidade máis característica e estendida do espazo natural, e mantén 
importantes formacións a todo o longo da área. Todas estas matogueiras e herbais 
de ámbito restrinxido, adaptados ao vento constante e cargado de sal, son o fogar 
dun gran número de especies endémicas, raras e ameazadas. Ademais das 
abundantes armerias e toxos costeiros, cómpre mencionar a centáurea da Costa da 
Morte (Centaurea corcubionensis) (exclusiva da área entre o cabo Fisterra e a praia 
de Razo, ademais do monte Pindo e algúns puntos do interior da comarca), a 
anxélica mariña (Angelica pachycarpa), a aceda (Rumex acetosa subsp. biformis), 
as margaridas (Leucanthemum merinoi e Leucanthemum pluriflorum), o xacinto 
silvestre (Scilla merinoi), a resedácea (Sesamoides suffruticosa subsp. latifolia), a 
crucífera (Coincya johnstonii), a poligonácea ameazada (Rumex rupestris) 
(considerada en perigo crítico a escala estatal, aínda presenta varias poboacións en 
diferentes puntos do LIC, as máis abundantes de todas as coñecidas en España) e a 
tamén ameazada Linaria aguillonensis (endémica da provincia da Coruña, presente 
nalgúns cabos). 

b) Vexetación 

A vexetación propia de praias e dunas tamén posúe numerosos enclaves, como os 
areais de Mar de Fóra, Rostro, Nemiña, Lourido, Trece, Traba, Soesto, Barra do 
Medio, Baldaio-Razo e Barrañán, entre outros moitos de dimensións máis 
modestas, cun grao de desenvolvemento e naturalidade que lle outorgan un gran 
valor ao LIC, abranguendo dende as comunidades terofíticas de cabeceira de praia 
ata as matogueiras termófilas en tránsito á toxeira-uceira. A comunidade 
halonitrófila de cabeceira de praia (asociación Honckenyo-Euphorbietum peplis) 
está ben desenvolvida, sobre todo nos areais da parte sur do espazo natural, e 
inclúe as que probablemente son as mellores poboacións actuais da escasa euforbia 
Chamaesyce peplis nas costas cántabro-atlánticas. A vexetación de dunas terciarias 
e estabilizadas ocupa grandes superficies, onde se integran matogueiras 
camefíticas, diferentes tipos de herbais de pequenas plantas anuais, briófitos e 
liques e, na área Vilán-Traba, formacións da escasa e localizada camariña (Corema 
album), como na praia de Trece, onde se localiza o seu principal reduto en territorio 
galego. Unha vez máis, estes ambientes albergan un gran número de taxons 
endémicos e numerosas especies pouco comúns, das que é preciso mencionar, 
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entre outras, a Iberis procumbens subsp. procumbens, Otanthus maritimus, Silene 
scabriflora subsp. gallaecica, Viola kitaibeliana var. henriquesii, Linaria polygalifolia, 
Linaria aguillonensis (máis frecuente en cantís pero tamén presente en dunas), 
Mibora minina subsp. littorea, Alyssum loiseleuri, Jasione montana var. imbricans e, 
especialmente, a ameazada boraxinácea (Omphalodes littoralis subsp. gallaecica), 
endémica estrita da provincia da Coruña e que mantén diversos núcleos, algúns 
deles (como o de Baldaio) de extraordinaria importancia. 

Malia que secularmente afectadas por drenaxes, construcións de diques e outros 
diversos factores, as zonas húmidas do LIC, como a ría de Lires, a lagoa de Traba, 
a zona húmida de Brañas Mouras (tras a praia de Laxe) e as marismas do baixo 
Anllóns, Baldaio e Seiruga, presentan aínda unha elevada diversidade de hábitats 
estuáricos e palustres. Esta variedade plásmase na existencia de pradarías de 
fanerógamas mariñas do xénero Zostera, diferentes tipos de salgais e xunqueiras, 
grandes extensións de vexetación helofítica (como as formacións de carrizo, 
Phragmites australis, e espadana ,Typha spp.), singulares zonas húmidas 
higroturbosas ao nivel do mar, vexetación anfibia e somerxida de beiras e fondos 
de cubetas de auga doce ou salobre, pradarías húmidas de trasduna e bosquetes 
pantanosos de ameneiros e salgueiros. Entre os taxóns máis destacados que 
acollen estes medios, mencionaremos os propios de pradarías húmidas, como son a 
orquídea (Spiranthes aestivalis), incluída no anexo II da Directiva Hábitats, e a 
gramínea (Chaetopogon fasciculatus subsp. prostratus), endémica galaico-
portuguesa e en perigo crítico de extinción (cuxa poboación é a maior das catro 
coñecidas en España), así como a acelga salgada (Limonium dodartii), así mesmo 
en perigo crítico, presente en marismas salobres.  

c) Fauna 

Espazo natural de elevado interese pola súa avifauna, e en particular polas súas 
poboacións de aves mariñas, que se concentran para nidificar principalmente nas 
illas Sisargas, os illotes de cabo Vilán e o tramo costeiro de Fisterra, con pequenos 
núcleos nas proximidades de Malpica, Roncudo e Arou. Alberga as únicas colonias 
de cría españolas de arao común (Uria aalge) (<5 parellas), e gaivota tridáctila 
(Rissa tridactyla )(<30 parellas), localizadas en Vilán e Sisargas, así como unha das 
maiores de gaivota escura (Larus fuscus), en Sisargas (100-150 parellas). O paíño 
pequeno (Hydrobates pelagicus) nidifica en Vilán. O corvo mariño cristado 
(Phalacrocorax aristotelis) mantén varias colonias na costa de Malpica, Sisargas, 
Roncudo, Vilán, Muxía-Touriñán e Fisterra (arredor de 250 parellas). Tamén son 
salientables as colonias de gaivota patiamarela (Larus michahellis) e 
particularmente a de Sisargas, que conta cunhas 10.000 parellas. Entre as aves 
mariñas non nidificantes destacan, polo seu grao de ameaza e a contía dos seus 
efectivos na área, a mobella grande (Gavia immer) e o furabuchos balear (Puffinus 
mauretanicus). Con todo, toda esta costa é unha área de tránsito regular e 
estacionamento de centos de miles de exemplares doutras moitas especies de aves 
mariñas migradoras e invernantes (pardelas, mascatos, corvos mariños grandes, 
álcidos, gaivotas, carráns, etcétera); as augas e baixíos entre Baldaio, as illas 
Sisargas e a ría de Corme e Laxe posúen unha especial relevancia e este respecto. 

A avifauna non mariña vinculada aos rochedos e landas costeiras tamén é 
destacable e inclúe unha parte importante dos efectivos reprodutores da choia 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), en Galicia; varios territorios de falcón peregrino (Falco 
peregrinus), lagarteiro (Falco tinnunculus), e corvo grande (Corvus corax), 
algunhas colonias de andoriñón real (Apus melba), especie de distribución moi 
localizada nesta Comunidade Autónoma, merlo azul (Monticola solitarius), e 
tartaraña cincenta (Circus pygargus), entre outras especies de elevado interese. 

As zonas húmidas e praias acollen poboacións interesantes de aves acuáticas, e 
especialmente limícolas (arredor de 2.000 aves no mes de xaneiro), con Baldaio e a 
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enseada da Insúa (estuario do río Anllóns) como asentamentos máis destacados, 
aínda que o litoral pedregoso baixo e moitas praias, como as de Rostro, Nemiña ou 
Traba, poden concentrar gran número de aves, en ocasións por milleiros, durante 
os pasos migratorios de primavera e outono. A gabita (Haematopus ostralegus), 
diversas especies de pilros (Calidris alba, C. alpina e C. canutus, principalmente), o 
mazarico rubio (Limosa lapponica), e outros mazaricos (Numenius arquata e N. 
phaeopus), acadan importancia nacional ou rexional polas súas poboacións 
migradoras ou invernantes. Ademais, varios dos areais máis extensos albergan 
unha parte importante dos efectivos reprodutores da ameazada píllara das dunas 
(Charadrius alexandrinus) en Galicia (14-20 parellas). Entre a avifauna propia de 
marismas e lagoas, salienta a presenza como nidificante da escasa garza pequena 
(Ixobrychus minutus) e de importantes poboacións de paseriformes reprodutores e 
migradores, que utilizan as carriceiras e outras formacións de vexetación helofítica 
na lagoa de Traba e as marismas de Ponteceso e Baldaio; especial mención 
merecen os núcleos reprodutores do escribente das canaveiras iberoccidental 
(Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica) endemismo ibérico cualificado en perigo, e 
a presenza regular como migradora da folosa acuática (Acrocephalus paludicola) 
especie globalmente ameazada (segundo os criterios da UICN). 

Entre outros vertebrados de especial interese, debe destacarse, en canto aos 
peixes, a existencia da lamprea (Petromyzon marinus) o reo (Salmo trutta trutta) e 
a anguía (Anguilla anguilla). Entre a fauna herpetolóxica, as singulares poboacións 
insulares da lagarta galega (Podarcis bocagei) das illas Sisargas, diversos 
endemismos noroccidentais, como o lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi) ou a 
píntega rabilonga (Chioglossa lusitanica) (rara e moi localizada neste contorno 
costeiro) e variedade e cantidade de anfibios en zonas húmidas costeiros como 
Baldaio, Laxe ou Traba. Entre os mamíferos, cómpre salientar a presenza frecuente 
de lontra (Lutra lutra) (que ademais das zonas húmidas utiliza o medio mariño), 
lobo (Canis lupus) e outros carnívoros, así como variedade de cetáceos de aparición 
regular, como o arroaz (Tursiops truncatus) o golfiño común (Delphinus delphis) ou 
o caldeirón común (Globicephala melas).  

d) Lexislación 

Decreto 72/2004, do 2 de abril (DOG n.º 69, do 12 de abril de 2004).  
Resolución do 30 de abril de 2004 (DOG n.º 95, do 19 de maio de 2004). 
Decisión da Comisión, do 7 de decembro de 2004 (Diario Oficial da Unión Europea, 
L 387, do 29 de decembro de 2004).  

2.3.8.2 LIC ZEPA Costa da morte Norte. 

a) Data de declaración: 19 de xuño de 2003 (ZEPA ES0000176)  

b) Situación: Franxa costeira dunha gran parte das comarcas de Bergantiños e 
Terra de Soneira, ao noroeste da provincia da Coruña.  

Concellos incluídos:: Carballo, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Cabana de 
Bergantiños , Laxe, Camariñas.  

c) Superficie 7.962 ha.  

d) Outras figuras de protección 

• Zona de Especial Protección dos Valores Naturais.  

• Lugar de Importancia Comunitaria (A Costa da Morte, LIC ES1110005; 
12.094,43 ha).  

A área correspóndese parcialmente coa IBA 004 Costa da Morte (norte), incluída no 
inventario de SEO/BirdLife (1998).  
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e) Descrición: 

Esta ZEPA está integrada por varias áreas diferenciadas: o complexo litoral de 
Baldaio (Carballo) -que inclúe o tramo costeiro ata Malpica (Carballo-Malpica de 
Bergantiños)-; as illas Sisargas (Malpica de Bergantiños); o tramo costeiro de punta 
da Nariga-punta Roncudo (Malpica de Bergantiños-Ponteceso), o estuario do río 
Anllóns (Ponteceso-Cabana de Bergantiños); o complexo litoral de Traba (Laxe) e o 
tramo costeiro de Arou-cabo Vilán (Camariñas). Inclúe sectores de augas mariñas 
en todas as áreas, con algúns illotes e baixíos rochosos. 

Sitúase na rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia 
cántabro-atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático 
oceánico húmido, con precipitacións no rango dos 945-1.748 mm anuais e 
temperaturas medias de 12,4-14,5 ºC, cun número mínimo de 228 días libres de 
xeadas. O seu rango altitudinal oscila entre os 0 e os 188 m sobre o nivel do mar.  

Franxa costeira moi recortada, principalmente rochosa e aberta, con excepción da 
ría de Corme-Laxe. Algunhas frontes e promontorios dan paso a pequenas serras e 
montes costeiros, como a serra da Pena Forcada, punta do Roncudo, punta da 
Nariga e monte Neme. Predominan os cantís mariños de altura media-baixa, que 
acadan o seu máximo nas illas Sisargas, con 96 m. É moi notable a presenza de 
praias de cantos (coídos), principalmente no contorno do cabo Vilán, e de covas 
mariñas (furnas) en toda a costa. Entre os varios sistemas dunares, que en parte 
se desenvolven sobre frechas litorais, salientan os de Baldaio (que se estende ao 
longo de 3,6 km de fronte costeira), Monte Branco, Traba e Trece-Santa Mariña. As 
lagoas litorais de Baldaio e Traba, o estuario do río Anllóns e os medios asociados 
son zonas húmidas moi importantes dende o punto de vista xeomorfolóxico e 
presentan unha gran variedade de tipos de vexetación halófila e palustre.  

f) Hábitats: 

Esta ZEPA presenta unha gran diversidade de tipos de hábitat. Ademais dos 
hábitats de interese comunitario (incluídos no anexo I da Directiva 92/43/CEE), 
relacionados máis abaixo, o espazo natural alberga boas representacións de 
vexetación heliofítica (carriceiras, herbais e espadaneiras), principalmente nas 
zonas internas do estuario do Anllóns e na lagoa de Traba. 

• Estuarios.  

• Chairas lamacentas ou areosas que non están cubertas de auga cando hai 
marea baixa.  

• Lagoas costeiras.  

• Vexetación anual sobre reboutallos mariños acumulados.  

• Cantís con vexetación das costas atlánticas e bálticas.  

• Vexetación anual pioneira con Salicornia e outras especies de zonas lamacentas 
ou areosas.  

• Pasteiros salinos atlánticos (Glauco-Pucinellietalia maritimae).  

• Matos halófilos mediterráneos e termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).  

• Dunas móbiles embrionarias.  

• Dunas móbiles de litoral con Ammophila arenaria (dunas brancas).  

• Dunas costeiras fixas con vexetación herbácea (dunas grises): dunas grises 
termoatlánticas (Crucianellion maritimae).  

• Dunas con céspedes do Malcolmietalia.  

• Dunas con vexetación esclerófila do Cisto-Lavanduletalia.  
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• Uceiras húmidas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetralix.  

• Uceiras secas europeas.  

• Uceiras secas atlánticas costeiras de Erica vagans.  

• Uceiras oromediterráneas endémicas con toxo.  

• Prados húmidos mediterráneos de herbas altas do Molinio-Holoschoenion.  

• Turbeiras baixas alcalinas .  

• Rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo 
albi-Veronicion dillenii.  

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

g) Avifauna  

De grande importancia polas súas poboacións de aves mariñas, que se concentran 
principalmente nas illas Sisargas e nos illotes de cabo Vilán, con pequenos núcleos 
na costa de Malpica, O Roncudo e Arou. A ZEPA alberga as únicas colonias de cría 
españolas de arao (Uria aalge) (<5 parellas) e gaivota tridáctila (Rissa tridactyla) 
(<30 parellas), localizadas en Vilán e Sisargas, así como unha das maiores de 
gaivota escura (Larus fuscus), en Sisargas (100-150 parellas). O paíño pequeno 
(Hydrobates pelagicus), nidifica en Vilán. O corvo mariño cristado (Phalacrocorax 
aristotelis), mantén varias colonias nas costas de Malpica, Sisargas, O Roncudo e 
Vilán (100-120 parellas). Tamén son salientables as colonias de gaivota 
patiamarela (Larus michahellis), e particularmente a de Sisargas, que conta cunhas 
10.000 parellas. Entre as aves mariñas non nidificantes destacan, polo seu grao de 
ameaza e a contía dos seus efectivos, a mobella grande (Gavia immer), e o 
furabuchos balear (Puffinus mauretanicus). Non obstante, toda esta costa é unha 
área de tránsito regular e estacionamento de centos de miles de aves mariñas 
migradoras e hibernantes (pardelas, mascatos, álcidos, carráns, etcétera); as 
augas e baixíos entre Baldaio e as illas Sisargas e o cabo Roncudo son zonas de 
especial relevancia. A avifauna non mariña vinculada aos acantilados costeiros 
tamén é destacable e inclúe unha fracción importante dos efectivos reprodutores de 
choia (Pyrrhocorax pyrrhocorax), en Galicia, varios territorios de falcón peregrino 
(Falco peregrinus), e corvo grande (Corvus corax), e unha colonia de andoriñón 
real (Apus melba), especie de distribución moi localizada nesta Comunidade 
Autónoma. 

As zonas húmidas e praias acollen poboacións interesantes de aves acuáticas, e 
especialmente limícolas (arredor de 2.000 aves en xaneiro), con Baldaio e a 
enseada da Insúa (estuario do río Anllóns) como lugares máis destacados. A gabita 
(Haematopus ostralegus), diversas especies de pilros (Calidris alba, C. alpina e C. 
canutus, principalmente), o mazarico rubio (Limosa lapponica), e outros mazaricos 
(Numenius arquata e N. phaeopus), acadan importancia nacional ou rexional polas 
súas poboacións migrantes ou hibernantes. Durante a época de cría, os areais máis 
extensos manteñen algúns núcleos reprodutores de píllara das dunas (Charadrius 
alexandrinus). O alcaraván (Burhinus oedicnemus), e a patuda (Himantopus 
himantopus), mantiveron poboacións nidificantes en Traba e no baixo Anllóns, 
aínda que actualmente xa non o fan. Entre a avifauna propia de marismas, destaca 
a presenza de garza pequena (Ixobrychus minutus), e as poboacións de 
paseriformes reprodutores e migradores, que utilizan as carriceiras e outras 
formacións de vexetación heliofítica na lagoa de Traba, as marismas de Ponteceso e 
Baldaio, en particular os núcleos reprodutores do escribente das canaveiras 
iberoccidental (Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica), endemismo ibérico 
cualificado en perigo, e a folosa acuática (Acrocephalus paludicola), especie 
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globalmente ameazada (segundo os criterios da UICN) de presenza relativamente 
frecuente como migradora.  

h) Lexislación 

Decreto 72/2004, do 2 de abril (DOG n.º 69, do 12 de abril de 2004). 
Resolución do 30 de abril de 2004 (DOG n.º 95, do 19 de maio de 2004). 
Decisión da Comisión, do 7 de decembro de 2004 (Diario Oficial da Unión Europea, 
L 387, do 29 de decembro de 2004).  

2.4 MEDIO RURAL. 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS.  

No medio rural camariñán a edificación rural correspóndese coas características 
propias dunha "fábrica" agrícola, agás algúns exemplos de edificación pacega, nas 
parroquias de Xaviña e Ponte do Porto. Non hai nas zonas rurais o que poderíamos 
chamar edificación burguesa, aínda que si se pode detectar a existencia dalgún 
edificio que por localizarse á beira da estrada, presenta unha fachada que se asemella 
a ese tipo de construción máis vilega. 

As edificacións tradicionais no termo municipal camariñán son notoria minoría- non 
ofrendan características singulares acusadas verbo das do resto da comarca e da 
Costa da Monte, en xeral. 

A edificación residencial, por regra xeral, ten un chisco máis de altura de cornixa cá 
edificación mariñeira, determinada loxicamente, polos usos agrogandeiros propios 
desta zona, mesmo naquelas onde se combinan as faenas da terra coas do mar. É 
unha edificación, xeralmente sen voos; porén, existen exemplos de solainas e 
corredores. Son casas de pedra, pero con fábricas -polo común- menos coidadas que 
as vivendas da vila. A maioría son de cachotería ou mampostería enlucida na 
edificación principal (ou nas zonas da "fábrica agrícola" que se utilizan coma 
residencia) e sen enlucir nas edificacións complementarias. 

A pedra máis traballada, que se adoita deixar vista para acusar a verticalidade no 
caso dos ocos de aireación e iluminación, úsase preferentemente en xambas e linteis 
de portas e xambas, linteis e antepeitos de ventás. O resultado ten decote grande 
valencia compositiva. 

A edificación de carácter relixioso ten mostras de interese, sobre todo en Xaviña, que 
dispón dunha interesante igrexa parroquial, especialmente no que respecta á abside. 
Houbo outras mostras de arquitectura relixiosa de valencia, pero xa desapareceron. 

As edificacións complementarias -hórreos, adegas, alboios, cortes, etc.- teñen 
igualmente representación importante no conxunto da edificación rural. 

Por último sinalamos a existencia de procesos que alteran os núcleos tradicionais 
como amosa o feito de que xunto coas tipoloxías tradicionais, foi aparecendo no 
rural, nos últimos anos, unha edificación desleigada do medio, que responde a usos 
sen vinculación aos tradicionais agropecuarios e/ou mariñeiros; e que, polo mesmo, 
incorpora elementos típicos da edificación urbana. Adoita disporse tanto en 
substitución da edificación tradicional coma en novas localizacións, xeralmente algo 
afastadas dos núcleos tradicionais en nidia expansión de mancha de aceite. É unha 
edificación exenta e illada (en moitos casos utilizouse o viario da concentración 
parcelaria confundíndoo con viario de urbanización). Hai unha pretensión de 
instalación do "chalete", mesturándose formas e patróns doutras latitudes en 
enxendros que, forzosamente, terán que resultar pouco axeitados cando a 
compoñente agropecuaria no uso aínda teña certo peso. Plantas, materiais, 
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tratamento de cubertas, dimensións de ocos, voos compactos e ata técnicas 
construtivas equivocadas ou mal aprendidas constitúen un abondoso abano de 
despropósitos que, afortunadamente, aínda non se xeneralizaron de xeito 
irremediable. 

2.4.2 INFORMACIÓN GRÁFICA. 

 
  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DOS NÚCLEOS DE CAMARIÑAS 

2.5 MEDIO LITORAL. 

O espazo litoral Camariñas, como se puxo de manifesto no apartado anterior 
presenta uns altísimos valores naturais que cómpre protexer como de feito fai a súa 
clasificación como Zona de Especial Protección dos Valores Naturais, Zona de 
Especial Protección para as Aves (ZEPA ES0000176 Costa da Morte [Norte]), ou 
zona Lic  

Ademais dos valores naturais a costa de Camariñas como toda a Costa da Morte ten 
un forte atractivo turístico. 

A descrición pormenorizada do medio litoral, ao estar maioritariamente integrado 
na rede galega de espazos protexidos, foi detallada no apartado anterior. 
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2.6 MEDIO URBANO. 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS.  

• O modelo de asentamento poboacional do concello camariñán é policéntrico, no 
que destacan tres zonas urbanas principais, Camariñas, A Ponte do Porto e 
Camelle-Arou. 

• A accesibilidade ao núcleo urbano de Camariñas, área onde se localizan os 
principias equipamentos de carácter xeral, realízase a través da AC-432 que no 
seu tramo urbano toma o nome de Avda. da Coruña de sistema xeral ata o 
fronte marítimo da vila, de alí parte outra vía de carácter xeral que une a vila co 
faro do Vilán, a estruturación e accesibilidade ás zonas equipamentais realízase 
a través da avda. Juan Carlos I, tamén de sistema xeral, tendo a función de 
ronda da vila e que serviría como conexión das vías denantes sinaladas. 

• As estradas locais asfaltadas percorren tódolos núcleos de poboación do 
municipio. Estas teñen un ancho medio axustado para o paso de dous coches, 
exceptuando algúns puntos. O concello posúe moitos pistas forestais, sendo 
pistas de barro cun ancho medio para o paso dun camión, e aínda que 
xeralmente están en bo estado e a circulación con turismos é abundante, os 
últimos incendios do 2006 estragaron a maioría deles polo que o seu tránsito 
redúcese a tractores, todoterreos e camións ata que se adecenten 
adecuadamente. 

• O actual sistema xeral de espazos libres en Camariñas é moi cativo, sendo un 
concello, que por razóns atribuíbles á relación mantida co seu planeamento, ou 
mesmo pola falta del, non se ten completado un verdadeiro sistema de espazos 
libres acorde coa súa dimensión cualitativa e cuantitativa.  

• O actual sistema xeral de equipamentos ten carencias estruturais en diferentes 
ámbitos, como xa se ten sinalado neste documento, que serían nos ámbitos 
asistencial, deportivo e cultural. A zona equipamental máis importante sitúase 
no núcleo principal de Camariñas, apoiándose na Avda. De Juan Carlos I, vía de 
carácter xeral. 
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2.6.2 INFORMACIÓN GRÁFICA. 

 

  ESQUEMA DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL 
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  SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES EXISTENTE 

2.7 PAISAXE. 

En Camariñas podemos asistir a unha nidia división entre dúas paisaxes ben 
diferenciadas: 

 a) Aquelas nas que é a Natureza o elemento máis acusado. 

 b) Aqueloutras nas que son os Artificios do Home os que salientan. 

Dentro destas últimas hai que facer o distingo entre: 1) as paisaxes que son froito 
dun lento e sabio facer do home no medio físico, a través de ducias de 
xeracións ao longo do tempo (cultivando ou deixando a monte, construíndo 
infraestruturas ou inzando edificacións...), de tal xeito que ao contemplalas un xa 
non sabe que cousas son froito da natureza e cales son puros artificios 
humanos; b) aquelas outras paisaxes nas que os artificios nada teñen que ver 
co medio no que se construíron, por mor de ter perdido o home esa capacidade 
que decote tivo de intervir na natureza -ás veces, para domesticala- pero sen 
destruíla, esa capacidade que en ocasións, mesmo conseguiu sublimar esa natureza 
con auténticas obras de arte. 

Grosso modo, as primeiras paisaxes son as que se dan na metade noroccidental do 
concello, coincidente, basicamente, coa vertente que cae ata os cantís e baixíos do 
mar: o Petón do Castelo, as Brañas do Arnado, o curuto do Home de Corveiro, o 
Petón da Santiña, o Petón do Encanto ou o Alto da Cruz. 

Trátase dunha paisaxe verdadeiramente representativa do nome, coa que se 
coñece á bisbarra na que se inscribe Camariñas: a Costa da Morte, picoutos, 
petóns, outeiros esgrevios, mesturados con dunas, areais, baixíos de milleiros de 
perigosos cons, nun litoral permanentemente festoneado, no que, de cando en vez 
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xorden enseadas máis ou menos abertas, nas que se formaron impresionantes 
praias batidas con forza polo mar aberto: Arneliña, Lucín, Batel, Trece, das Cabras, 
Colludo, Cabanas, O Portiño, Os Boliños, O Pelouro, Xan Ferreiro, A Fontiña, 
Camelle ou Sabadelle,... un rosario de expresivos nomes para esas cativas pero 
expresivas entradas do mar na terra onde, aínda que en circunstancias precarias, 
pode atopar abrigo a navegación. Nas máis abeiradas dos temporais de poñente é 
onde se dan esas mínimas condicións para o asento apertado do home na natureza: 
xorden así Arou e Camelle, ao pé, mesmo dos areais do mar. Noutros casos foi 
precisa unha separación maior da costa, poñemos por caso, en Sta. Mariña. 

É este un mundo cheo de sorpresas e matices, apetecido por todas aqueles que 
agoan por unha natureza forte, esgrevia, logo de ter xa aborrecido o asfalto. Un 
viario en inmellorables condicións para camiñar a pé, enlaza Cabo Vilán con Arou e, 
logo, con Camelle, ao longo de mil perspectivas diferentes; polo que se camiña 
preto dos areais ou sobre do monte. O chamado "Cemiterio dos Ingleses" perpetúa 
a lembranza dun mar co que non se debe xogar. Foi, ese camiño, unha obrigada e 
positiva intervención do ser humano destas terras que, en modo algún danou as 
esencias dunha paisaxe, practicamente única en Galicia. Pola contra, un par de 
actuacións edificatorias, que amosan por igual a ignorancia e a cuqueria, veñen ser 
a pegada imposible de agochar dunha sociedade desnortada. Unha actuación 
exemplar aquí, derrubando as construcións inzadas con desprezo á lei, mesmo, con 
"nocturnidade" e, quizais, con alevosía, estamos seguros de que faría crible a 
aposta a prol dun modelo de ordenación no que a posta en valor da natureza se 
perfila coma a única posibilidade de explotación de novos recursos, en Camariñas. 

No outro extremo do concello, concretado preferentemente na metade meridional 
e, máis especificamente sobre da ribeira dereita da Ría (e sobre as concas dos 
regatos que nela verten os escasos caudais subministrados polos seus curtos 
percorridos, na redonda das zonas de planicies aluviais do cuaternario máis acaídas 
para a explotación agraria) é onde a transformación da natureza primixenia resulta 
máis evidente. É aquí nestas zonas onde a topografía é tamén menos acusada, 
onde se dan as maiores concentracións urbanas e a meirande profusión de 
asentamentos rurais. Xa que logo, tamén é aquí onde a través da agricultura (cava, 
condicionamento e mantemento da capacidade agrolóxica dos solos) das obras de 
enxeñería (camiños, vedacións, pontes, regos, canles, peiraos..., etc.) e da 
arquitectura (todas as construcións, dende os alboios, canastros ou adegas, ata as 
casas, as igrexas, os pazos ou as fortalezas...), se foi conformando unha paisaxe 
fortemente humanizada a través de centos, de milleiros de anos de presenza das 
xentes camariñáns sobre do seu territorio. 

Dende a noite dos tempos ata hai ben poucos anos, esas intervencións tíñanse 
feito, polo común, gardando sempre o sentido da proporción, a escala. 

Foi un proceso lento o que levou a unha paisaxe onde era perfectamente 
recoñecida a característica estrutura territorial concorde coa mellor explotación dos 
recursos -agrogandeiros, forestais, pesqueiros e marisqueiros- que permitían a 
pervivencia das comunidades que poboaban este extraordinario territorio, no que o 
río Grande logo de asucar as terras da súa última andadura, polas parroquias de 
San Xoán de Cabo e Carantoña -outrora pertencente ao Porto- e mesmo, xa no 
Termo Municipal na goda que arrodea á Cruz de Mariola, entrando xa nos 
arrabaldes de Ponte do Porto; no que o río Grande, repetimos, se vai facendo mar 
por mor das mareas que velan e desvelan enseadas coma a da Basa, que agrandan 
e achican ínsúas coma a de Fornosapo, que forman xunqueiras coma as de Baixo 
de Dor, Allo ou A Gándara, ou que establecen preciosas praias, coma as de Area da 
Vila ou Lingundes (por citar só a elementos da banda dereita). 

Efectivamente, ata hai tan só vinte ou trinta anos a ocupación do territorio e os 
usos do mesmo evidenciaban unha estrutura -e, xa que logo, unha paisaxe- na que 
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a relación entre hábitat e recursos era perfectamente nidia. Os núcleos de 
poboación de todo tipo diferenciábanse, de seu, isto é, amosando o caserío 
tradicional, mais tamén en relación co territorio produtivo propio (agras, leiras, 
hortas, monte..., ata o mar, do propio núcleo ou da parroquia á que este pertencía, 
segundo os casos). Non tiñan chegado aínda nin a concentración parcelaria nin a 
repoboación forestal, e por conseguinte, o mosaico parcelario e a diversidade 
vexetacional conformaban paisaxes ben distintas á actual. Logo de se ter producido 
esas dúas grandes operacións no territorio, xurde unha paisaxe agraria 
radicalmente diferente. A concentración parcelaria, feita con pouco respecto para 
con preexistencias de forte contido paisaxístico, deu pé a unha estraña paisaxe na 
redonda dos núcleos. Non conseguiu ningún dos obxectivos buscados e si trouxo un 
urbanismo "de facto", desnaturalizado e anárquico que influíu negativamente non 
só nas terras concentradas senón en todo o ámbito próximo aos núcleos de 
poboación -tanto urbanos coma rurais.- A repoboación forestal, a base só de 
piñeiros (e hoxe, timidamente aínda, tamén con eucaliptos), ao tempo de coutar 
unha explotación integral do monte, de atentar contra dunha diversidade biolóxica 
que amosara a súa valencia ao longo de tantos séculos, modificou fortemente unha 
parte substancial da paisaxe camariñán por mor dese carácter monocromático 
observable en todo tempo que lle confiren unhas árbores de folla non caediza 
(tanto piñeiros coma eucaliptos). 

Por último, a paisaxe camariñán sufriu os atentados dun modo absolutamente 
equivocado de construír. Cada país (e dentro deste, cada comarca e, mesmo, ás 
veces cada parroquia), xerou un xeito de edificar, que se caracteriza por teren 
acuñado unhas tipoloxías edificatorias e uns patróns arquitectónicos propios. 
Camariñas non foi unha excepción. Aquí, coma en Muxía ou en Laxe, en Fisterra ou 
en Corcubión, foise conformando un "modo de facer" arquitectónico, perfectamente 
recoñecible coma pertencente á Costa da Morte. Núcleos urbanos mariñeiros, 
desenvolvidos preferentemente por mor do desenvolvemento da pesca e a industria 
da salgadura, dende finais do XVIII e primeiros lustros do XIX. Trátase de núcleos 
con rueiro estreito, moi conformado pola topografía orixinal do terreo; xa que logo, 
un rueiro moi pouco xeométrico, pero si moi acaído para a protección do caserío 
fronte dos rigores da súa situación en primeira liña dos temporais. O caserío 
respondía a patróns típicos das vilas mariñeiras: fachadas estreitas, (ancho de 
remo) fondos irregulares, en xeral, tamén cativos, inicialmente composto por casas 
terreas e posteriormente, de dúas plantas; construídas con fábrica de cachotería (a 
mampostería e a sillería correspondían á xente máis adiñeirada), enfuscada, 
enlucida e pintada ou encalada; dispondo tellado con cubrición de tella, a dúas tres 
ou catro augas. Do conxunto, extraordinariamente apegado á terra, á rocha que 
mesmo se deixaba aflorada para servir de alicerce e moitas veces de paramento, só 
sobresaían os edificios singulares: a igrexa, algunha casa podente, máis tarde, as 
instalacións fabrís. 

As modificacións experimentadas no caserío ata os anos sesenta non representaron 
un cambio substancial do modelo. Mais, a partires dos anos nos que se produce o 
éxodo da poboación cara Europa ou as grandes cidades, empeza a rachar o modelo. 
O modelo produtivo camariñán experimenta un proceso convulsivo (perda da 
importancia das explotacións agrarias, cambios na consideración dos produtos 
pesqueiros e marisqueiros, etc.). Hai necesidade -real ou aparente- de novos usos 
e, xa que logo, de edificios distintos para acubillalos. Ata aí nada específico de 
Camariñas; foi a "cantiga" de todo o litoral. O que si se produce aquí de xeito 
distinto, preferentemente na vila, non é tanto a Construción a outra escala na 
expansión do territorio urbano, senón a substitución indiscriminada, case brutal, da 
edificación tradicional, por volumes absolutamente fóra de escala no corazón do 
que podemos chamar "Casco Histórico de Camariñas", orixinando non só un caos 
urbanístico, senón tamén, a desfeita dunha paisaxe urbana-mariñeira das máis 
fermosas de Galicia. A mala copia da chamada "arquitectura funcional" ou 
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"internacional", entrou no entramado de rúas estreitas coma un elefante nunha 
cacharrería. Noutros casos tiña ata sentido. Hai pobos mariñeiros tan metidos nun 
abeiro de reducidas dimensións (sen ir máis lonxe, en Camelle) que resulta difícil 
expansionar se non é cara arriba. Había e hai por onde estender a vila sen 
necesidade de esnaquizar un espazo cheo de persoalidade e de riqueza espacial, 
formal e, mesmo, funcional. 

Deter a desfeita e mesmo recuperar valores paisaxísticos do inmediato pasado debe 
ser unha preocupación dos rexedores e da poboación de Camariñas se se quere 
tirar proveito dese recurso que pode ser importante se se guía ben, pero que pode 
ser desastroso se se fai mal: o turismo. 

2.7.1 AS CUNCAS VISUAIS. 

En este apartado trataremos as concas visuais de maior interese do municipio 

Para a realización deste apartado realizaronse as concas visuais dende os seguintes 
puntos que consideramos de interese, atendendo a que se trata de zonas que 
reúnen as seguintes caracteristicas: 

• Zonas moi concorridas: as principais vías de comunicacion, Cabo Vilán 

• Zonas de interes natural ou patrimonial: zonas incluidas na rede de espazos 
protexidos de Galicia, (zonas LIC e ZEPA) ou elementos catalogados no 
presente PXOM da Batería do Soberano e Castro de Mourín 

Para isto pártese do modelo de elevacións do terreo ao que se lle engade a altura 
media das árbores (estimamos 13 m) para considerar así o efecto de 
apantallamento das mesmas. 

Concas dende o LIC 
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Concas ZEPA 

 

 

 

Concas cabo Vilán 
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Concas Batería do Soberano 

 

 

Concas Castro de Mourín  

 

Se os mapas de concas teñen nas zonas visibles valor 1, a suma dos 6 mapas 
depararán zonas con valores entre 0 e 6 dependendo de se o ámbito non é visible 
(valor 0) ou se é visible dende todos os ámbitos (valor 6).  



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      41 

 

  
A presente lenda vale para todos os planos anteriores desta mesma temática. 

No mapa temos que as zonas máis visibles son as zonas máis elevadas, dentro do 
concello. Estas zonas cimas da Serra da Pena Forcada e a zona suroeste do mar. 
Pola contra, as zonas con menor visibilidade son as zonas máis encaixadas dos 
vales fluviais. 

2.8 CICLO HÍDRICO. 

2.8.1 CARACTERÍSTICAS. 

2.8.1.1 Abastecemento.  

A captación de augas faise no río Grande ao seu paso pola parroquia da Ponte do 
Porto, concretamente no lugar de Curros, mediante un equipo de bombeo de 108 
m3/h, con dúas reservas duns 72 m3/h cada unha. Dende esta captación, a auga é 
bombeada ata un depósito regulador principal de 1000 m3 e outro de 500 m3 de 
capacidade, situado no lugar de Pedras Grandes, tamén na parroquia da Ponte do 
Porto e a unha cota elevada de 125 m. Existe outra captación na parroquia de 
Camelle que só entra en funcionamento na época invernal cando o rego leva auga, 
esta captación leva a auga ao depósito situado en Camelle de arriba, no lugar do 
Rodeiro. 

Dende o depósito principal, no lugar de Pedras Grande, aliméntanse sendos 
depósitos secundarios de regulación, un de 500 m3 no lugar da Croa-A Rega, para 
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servir á vila de Camariñas, outro de 200 m3 no lugar do Rodeiro, para atender a 
parroquia de Camelle e outro de 150 m3 para atender a demanda dos núcleos do 
norte da parroquia de Xaviña. Algúns lugares próximos á instalación dos depósitos 
principais, en Pedras Grandes, como Allo e Dor son servidos directamente destes. 

Deste xeito das catro parroquias do termo municipal de Camariñas (Camariñas, A 
Ponte do Porto, Xaviña e Camelle) o depósito da Croa-A Rega sirve ás parroquias 
de Camariñas e Xaviña, o do Rodeiro sirve a Camelle, Arou e Santa Mariña; e tan 
só queda sen abastecemento de auga municipal a parroquia de Ponte do Porto. 

Na Ponte do Porto a rede de abastecemento é de tipo privado. Este tipo de 
abastecemento ten unhas instalacións moi antigas, utilizando uns diámetros moi 
pequenos o que dá lugar a numerosas perdas coa conseguinte mingua de calidade 
e de potabilidade. 

2.8.1.2 Saneamento: 

Respecto da rede de saneamento a situación actual é precaria, porén as súas 
condicións de funcionalidade e deseño son insuficientes para soportar o 
desenvolvemento urbanístico previsto, sen antes realizar as actuacións previstas, 
hoxe en día en proceso de redacción.  

Existe un plan de saneamento integral para os núcleos urbanos de Camariñas, A 
Ponte do Porto, Camelle e Arou. 

a) Camariñas: Na actualidade existe unha rede de saneamento de augas residuais 
en Camariñas, duns 1.332 metros de lonxitude dos cales un 60% está en bo estado 
e o 40% restante é algo deficiente.  

Algúns colectores están en mal estado, como é o caso do da Rúa San Miguel, onde 
uns 300 m de cano non se asentaron ben e prodúcese o afundimento do asfalto en 
varias zonas desta rúa. O mesmo sucede co colector da Rúa Real, e a un tramo 
duns 30 m do colector da Rúa Pinzón. 

Non existe depuración integral no núcleo, e as augas residuais vértense 
directamente ao mar. Deste xeito existen ata 9 puntos de vertido no núcleo:  

• 4 situados na zona centro do núcleo, xunto ao paseo marítimo. 

• 3 situados na punta Insúa. 

• 1 situado na zona da conserveira  

• 1 situado na praia de Area da Vila. 

Os puntos máis críticos serían os do centro da vila, xunto ao paseo marítimo, e 
tamén o da praia de Area da Vila. 

B) A Ponte do Porto: A rede existente na Ponte do Porto configura un sistema 
unitario con doce vertidos, como mínimo, directos ás canles naturais sen ningún 
tipo de tratamento previo. Estes vertidos son os seguintes: 

• 3 vertidos ao río Cuncheiro  

• 2 vertidos ao rego de Lazio 

• 6 vertidos á desembocadura do río Grande na ría de Camariñas 

• 1 vertido ao rego de Salgueiros  

Os dous puntos críticos do sistema son os seguintes: 

• A zona de confluencia do rego de Lazio co río Cuncheiros, 
acumulando seis vertidos no seu contorno. 
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• A necesidade de dispor dun colector na marxe esquerda e prever o 
cruzamento da ría para eliminar os catro vertidos directos desta 
marxe. 

C) Camelle e Arou: Na actualidade existen dúas redes de saneamento de augas 
residuais, unha en Camelle e outra en Arou.  

Non existe depuración integral en ningún dos núcleo urbanos, e as augas residuais 
vértense directamente ao mar ou ben a regos. En Camelle existen un total de dez 
vertidos: 

• 3 vertidos ao rego do Camelle. 

• 5 vertidos ao mar na zona do fronte marítimo do núcleo. 

• 2 vertidos ao mar ao oeste da punta do Fraile. 

En Arou existen, a súa vez, un total de seis vertidos directos: 

• 3 vertidos directos ao rego de Cal da Fonte 

• 3 vertidos directos ao mar, dous na praia de Braña de Lazo e un na 
mesma praia de Arou. 

D) Xaviña: Pódese dicir que a rede de saneamento dos núcleos de Xaviña é 
practicamente inexistente, xa que só existe un tramo de rede de aproximadamente 
600 m lineais na estrada AC-432, á altura da igrexa de Sta María de Xaviña. O 
vertido faise directamente ao rego de Lamastredo. 

• 1 vertido ao rego de Lamastredo.  

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 
  REDE DE ABASTECEMENTO DO CONCELLO 
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SANEAMENTO E VERTIDOS A CANLES DAS PARROQUIAS DE CAMARIÑAS E XAVIÑA 
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SANEAMENTO E VERTIDOS A CANLES DAS PARROQUIAS DA PONTE DO PORTO E CAMELLE 

2.9 PATRIMONIO. 

2.9.1 CARACTERÍSTICAS. 

2.9.1.1 Catalogo en vigor. 

• O catálogo hoxe en día en vigor no concello é o das N.S.P. (Publicadas no DOGA 
nº 132, de 11 de xullo de 1991).Neste catálogo establécense seis tipoloxías a 
catalogar, primeiro xacementos arqueolóxicos, no que só aparecen dous (Castro 
de Mourín e Castro de Coroado), segundo arquitectura relixiosa con cinco 
elementos (igrexas de S. Xurxo, Sta. Mariña e S.Pedro, ademais da capela de S. 
Roque e a Ermida de Nosa señora do Monte), terceiro no apartado de casa e 
pazos, no que só aparece o Pazo de Dor, cuarto pombais catalogando dous 
deles (un en Ponte do Porto e outro en Xaviña), por último establece unha 
protección xenérica dos cruceiros, petos de ánimas, escudos, emblemas, etc., 
segundo o D. 571/63 do 14 de Marzo; e de hórreos, cabazos e cabaceiros, 
segundo o D 449/73 de 22 de febreiro. Este catálogo a todas luces é insuficiente 
e pasa por alto moitísimo patrimonio cultural do concello, sendo o máis 
destacable o de a Batería do Soberano. 

• No planeamento urbanístico vixente no concello a D.S.U. de Camariñas 
(29/01/1981) no punto I.6.5. patrimonio monumental e urbano-arquitectónico e 
histórico-artístico, reproduce unha listaxe a nivel provincial do patrimonio 
cultural, nel só aparece o concello no seu apartado terceiro, monumentos de 
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arquitectura militar do patrimonio cultural europeo, falándose da Batería do 
Soberano. 

• O novo PXOM recolle un total de cento noventa e catro (194) bens culturais de 
carácter arquitectónico; vinte e cinco (25) bens de carácter etnográfico; catro 
(4) infraestruturas (tres pontes e unha pontella); un (1) espazos singular e dez 
(10) xacementos arqueolóxicos, o que fai un total de douscentos trinta e catro 
(234) bens culturais protexidos. 

• Os bens arqueolóxicos correspóndense con catro (4) mámoas datables no 
Neolítico; tres (3) castros datables na Idade do Ferro; un (1) antigo mosteiro 
medieval, unha (1) batería militar e unha (1) garita de vixilancia, ambos 
datables na Idade Moderna.  

• Os bens etnográficos correspóndense con tres (3) fontes e lavadoiros, oito (8) 
cruces, cruceiros e petos de ánimas, once (11) hórreos ou conxuntos de 
cabaceiros, un (1) foxo do lobo, un (1) peirao e un (1) alpendre con alacenas de 
abellas. 

• Pola súa parte, os bens arquitectónicos correspóndense con once (11) muíños, 
cento sesenta e unha (161) vivendas ou conxuntos de vivendas, dez (10) 
conxuntos relixiosos (cemiterios e igrexas parroquiais), dous (2) faros, tres (3) 
fábricas de salgadura, dous (2) pazos (equipados con pombais e hórreos), un 
(1) conxunto singular (o museo ao aire libre de Man), e un (1) núcleo 
tradicional (a aldea de Pedrouzo). 

• A maiores o catálogo protexe un (1) espazo singular (o land art ensaiado polo 
Alemán de Camelle no núcleo homónimo) e catro (4) pontes de distinta tipoloxía 
e cronoloxía. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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2.9.1.2 Ámbitos patrimoniais destacables. 

• Tres son ámbitos destacables a nivel patrimonial no concello, o Casco Histórico, 
o castro de Mourín e a batería do Soberano. 

• O centro histórico de Camariñas que delimita o PXOM abrangue un total 
107.326 m2 que acolle a práctica totalidade do casarío tradicional desta vila 
mariñeira. A construción relevante deste conxunto concéntrase ao longo do 
bordo litoral, o Cantón Miguel Feijóo e a rúa Alcalde Nogueira Patiño, pero sobre 
todo o núcleo tradicional, articulado a través dun viario transversal á antiga 
praia do Porto. Este rueiro articula un denso casarío tradicional con planta de 



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      47 

noz a base de vivendas unifamiliares que, nas últimas décadas, vén sendo 
notablemente distorsionado, cando non destruído irremisiblemente. 

• A Batería do Soberano, o xacemento localízase nunha península marítima 
situada ao pé do Monte do Castelo que, a modo de cabo, fai de saínte e límite 
natural entre a enseada na que se construíu a vila de Camariñas e a escarpada 
costa que continúa cara o NW até Punta Violleira e Monte Farelo. Xacemento 
situado a 21 m, nun contorno de monte baixo a base de fentos, xestas e, 
fundamentalmente toxos adultos. Os principais factores de destrución do 
xacemento foron antrópicos, derivados do desmontado da cantería de maior 
calidade para construír (despois do Golpe Militar de 1936) o peirao do porto de 
Camariñas. No lado N do xacemento construíuse unha pista para o paso de 
vehículos que danou seriamente ese sector da fortaleza. 

• O Castro de Mourín (GA15016001) sitúase nun outeiro situado á beira do río do 
mesmo nome, que tamén lle serve de defensa natural polo E. O xacemento 
atópase circunvalado por terras do labor polo W e S, dando lugar á aparición de 
tres (3) pequenas aldeas tradicionais nas súas proximidades. Monte baixo con 
vexetación arbustiva (toxos, xestas e fentos) e monte de repoboación a base de 
piñeiro. Ao pé da estación unhas carballizas, e nas proximidades un grupo de 
eucaliptos moi novos. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

VISTA AÉREA DO CASCO HISTÓRICO CAMARIÑÁN 
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ASPECTO DO FLANCO W DA BATERÍA MILITAR 

 

VISTA AÉREA DO CASTRO DE MOURÍN 

2.10 SOLO. 

2.10.1CARACTERÍSTICAS. 

2.10.1.1 Espazos produtivos. 

• Partindo da base de que do total da poboación ocupada, só un 2.5% se dedica á 
agricultura (IGE 2001), pódese dicir que a agricultura está en claro retroceso no 
concello. 

• Existe un claro envellecemento do sector agrícola no concello camariñán, así do 
total 1270 persoas dedicadas ao sector só 93 teñen menos de 34 anos, mentres 
que a poboación de máis de 65 anos son 472. 

• Tódalas explotacións gandeiras viron reducidos os seus efectivos, deste modo, 
entre os anos 1989 e 1999, as explotacións de bovinos pasa de 317 unidades 
gandeiras a 161 unidades, as explotacións de ovinos pasan de 24 unidades 
gandeiras a 23 unidades e as de porcino de 113 unidades gandeiras a 93. Só se 
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viron melloradas, nesta franxa de tempo, aínda que de xeito pouco significativa, 
as explotacións de equinos, caprinos e coellas nais. 

• As explotacións de ganado bovino, nos últimos cinco anos, aínda que manteñen 
máis ou menos o número, perden nos seus efectivos, así nas 50 explotacións 
existentes no ano 2002, cun número de 126 vacas, pásase no ano 2007 a 49 
explotacións cun número de 57 vacas.  

• Os datos de distribución de usos é moi significativo, da superficie total produtiva 
do concello 4315 Ha, só 385Ha é superficie agraria utilizada. A súa superficie 
forestal é de 3930 Ha das cales 1378 Ha están desarborizadas e 2553 Ha están 
arborizadas.  

• Do total do aproveitamento das terras labradas nas explotacións agrícolas, o 
98,9% das mesma dedícase a cultivos herbáceos e tan só un 1.09% a árbores 
froiteiras. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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Total 1270 737 246 287
Ata 34 anos 93 18 7 68
De 35 a 54 anos 355 159 67 129
De 55 a 64 anos 350 223 83 44
De 65 anos e máis 472 337 89 46

Persoas que traballan nas explotacións agrícolas segundo a relación co titular e o 
grupo de idade. 1999
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Superficie total do concello Superdicie agraria utilizada (SAU) Superficie forestal Desarborizada Arborizada
4315 385 3930 1378 2553

Cultivos herbáceos Frutais Olivar Viñedo Outras terras labradas
181 2 0 0 0

Hectáreas-2004
Distribución municipal de usos

Aproveitamento das terras labradas nas explotacións agrícolas
Hectáreas-1999

 

2.11 ENERXÍA. 

2.11.1CARACTERÍSTICAS. 

2.11.1.1 Rede eléctrica, alumeado público, consumo enerxético. 

• Dúas liñas de alta tensión cruzan o concello, unha pola zona norte, que partindo 
do Ribeiro (Vimianzo), vai dando servizo aos seguintes núcleos, Camelle, Arou, 
onde se bifurca, indo por un lado ao núcleo de Sta. Mariña e polo outro continúa 
dando servizo aos núcleos de Brañas verdes e Brea; e outra pola zona sur, na 
que acometen dúas liñas unha que vén de Carantoña e a outra que vén de 
Cereixo (ambas en Vimanzo), que van dando servizo aos núcleos da Ponte do 
Porto, O Allo, Xaviña e finalízano en Camariñas, onde sae unha liña para dar 
servizo á planta acuícola do cabo Vilán.  

• A empresa subministradora da enerxía é Electra del Xallas S.A., presentando un 
bo servizo acaído á demanda. 

• A rede principal, de media tensión, distribúese na súa meirande parte sobre 
tendidos aéreos. A subministración –con tensión de 2.000 voltios, en media e 
380 en baixa, é de boa calidade, por regra xeral.  

• As potencias máximas dispoñibles (expresadas en Kw) son de 1.420 en 
Camariñas, de 175 en Camelle, de 360 en Ponte do Porto e de 50 en Arou. Os 
Núcleos Rurais teñen: 260, en Xaviña; 100, en Dor; 50, en Santa Mariña; 25 en 
Brañas Verdes; e cantidades menores no resto. 

• Existe alumeado público en tódolos núcleos de poboación, tanto urbanos coma 
rurais. Servido a 220 voltios, a potencia instalada é de 244 Kws. para todo o 
concello, dos que o 82 % correspóndense cos núcleos urbanos e o 18 %, cos 
rurais (nos que Xaviña representa o 60 %). 

• O servizo de alumeado público está automatizado en todos os casos. Existindo 
1.363 puntos de luz dos que 10 son de lámpadas incandescentes; 91, de 
lámpadas fluorescentes; e 1.262, de lámpadas de descarga. Destas últimas 
(92,6 % do total), os núcleos urbanos dispoñen do 78 % do total e os rurais o 
22 (deles, o 80 % están situados en Xaviña). 

• O consumo municipal anual deste servizo de alumeado público sitúase nos 
712.480 Kw/hora. 

• Destacamos por último a falta de datos a nivel municipal no eido do consumo 
enerxético. 
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a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 

ESQUEMA DA REDE ELÉCTRICA 

2.11.1.2 Enerxías renovables: parques eólicos, biomasa. 

• O grao de implantación de enerxías renovables no concello é importante no que 
atinxe á enerxía eólica. 

• A finais do 1989 entraron en servizo en Cabo Vilán sendos aeroxeneradores de 
100 e 200kw (sendo o segundo parque eólico realizado en Galicia, despois do de 
Estaca de Bares). Esta instalación representou o inicio dun parque eólico 
complexo que se foi completando coa posta en marcha en 1990 dun prototipo 
de aerogenerador de 1200 kw de potencia e coa entrada en funcionamento en 
1991 de 20 máquinas de máis de 150 kw de potencia unitaria 

• Hoxe en día existen dous parques eólicos no concello, pertencentes a ENEL-
Unión Fenosa Energías Especiales, O que son o “Parque Eólico do Vilán” e o 
“Parque eólico da Pena Forcada”.  

• No 2004, os dous parques eólicos contaban con 39 aeroxeneradores, 26 en 
Pena Forcada e 13 en Cabo Vilán, cunha potencia de 33,8 megavatios e 16,9 
megavatios respectivamente. Estes parques producen enerxía suficiente para 
abastecer a 40.000 familias galegas e supuxeron unha inversión próxima a 50 
millóns de euros. 

• Os datos comarcais dos distintos parques eólicos da Costa da Morte, no mesmo 
ano 2004, supuxeron unha produción total ao ano de 389.421 megavatios. Ese 
ano, o megavatio hora pagouse a uns 65 euros. As compañías facturaron, así, 
máis de 25 millóns, sen contar os parques singulares, nin os novos 
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aeroxeneradores que operan dende entón, nin os que se están a instalar no 
concello de Dumbría. 

• O parque eólico máis produtivo foi, no 2004, o de Vimianzo, con 116.882 
megavatios hora, o parque de Pena Forcada en Camariñas foi o segundo máis 
produtivo con 84.110 megavatios, o de Cabo Vilán, e os outros dous máis 
pequenos no mesmo lugar, produciron un total de 41.240 , 5.623 e 3.997 
megavatios hora respectivamente. 

• Existen proxectos para a creación de parques eólicos marítimos, aínda que 
teñen un rexeitamento frontal da cidadanía do concello e comarca. 

• Existe tamén o proxecto a nivel autonómico para a regulación das plantacións 
de cultivos enerxéticos para a biomasa e a instalación de plantas de tratamento, 
propóndose na comarca de Terra de Soneira unha das posibles instalacións 
dunha delas. 

• Destacamos a falta xeneralizada de información respecto ás enerxías renovables 
e en particular de tódolos proxectos sectoriais de parques eólicos no concello de 
Camariñas. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

enerxia eólica (tep) % do total enerxia primaria galega A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
2000 116937 4,26 64036 39711 0 13190
2001 181000 5,8 100000 62000 1000 18000
2002 253000 8,7 124000 75000 15000 39000
2003 299000 9,3 145000 82000 25000 47000
2004 370000 12,2 171000 110000 32000 57000
2005 491000 17,2 197000 176000 43000 75000

GALICIA PROVINCIAS

Fonte: INEGA, balance enerxético de Galicia
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SITUACIÓN DOS AEROXENERADORES NO CONCELLO 

2.12 EMISIÓNS CONTAMINANTES. 

2.12.1CARACTERÍSTICAS. 

Non existen datos a escala municipal sobre emisións de contaminantes, xa que 
logo, consideramos que a calidade do aire é en xeral boa máximo tendo en conta 
que é un concello costeiro e polo tanto exposto aos ventos mariños que en xeral 
producen unha alta taxa de renovación do aire. 

Existen un conxunto de vertedoiros que podían producir cheiros no ámbito local, 
pero actualmente estase procedendo á súa clausura, dado que o concello acordou 
un convenio con SOGAMA para a xestión dous seus residuos, polo tanto, non verte 
as basuras no seu municipio (para ampliar información ver apartado de residuos). 

2.13 XESTIÓN DE RESIDUOS. 

2.13.1CARACTERÍSTICAS.  

• En xaneiro de 2008 Camariñas incorporase á lista de concellos que utilizan os 
servizos de SOGAMA para a xestión e tratamento dos residuos sólidos urbanos. 
Trala súa adhesión, deixará de utilizar os vertedoiros municipais, entregando os 
RSU xerados nas instalacións de Sogama en Cerceda, previo paso pola planta 
de transferencia de Sta. Comba. Deste xeito, dende a Consellería de Medio 
Ambiente, xa están executados os selados dos dous vertedoiros existentes no 
concello, o da parroquia de Camariñas, ao norte do núcleo urbano de Camariñas 
no lugar da Canteira, e o da parroquia da Ponte do Porto, ao norte do núcleo da 
Grixa, no lugar de monte Campanario. 
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• Dentro da clasificación recollida no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de 
Galicia 2004-2010 o Concello de Camariñas, debido ao valor do seu indicador de 
referencia Ic=0.20 (sostido nunha serie de parámetros poboacionais, 
xeográficos e socioeconómicos e polo tanto encadrado no grupo co valor entre 
0-0.20), é considerado, co fin de facer corresponder a cada concello o custo real 
da recollida, en función das súas características definitorias e particulares, como 
rural. 

• O concello de Camariñas ten a intención de construír un punto limpo dentro do 
urbanizable empresarial, na entrada da vila de Camariñas, co obxectivo de 
deter as xa moi limitadas verteduras incontroladas (dado que se ten mellorado 
moito nos últimos anos a recollida e xestión de todo tipo de residuos en todo o 
concello) que se dan dentro do municipio, así como de mellorar de forma 
substancial a recollida selectiva de residuos. 

• Os núcleos mais poboados, como os de Camariñas, Arou, Camelle, A Ponte do 
Porto, Sta. Mariña, Brañas Verdes e a agrupación nuclear de Xaviña teñen 
recollida selectiva, e só os pequenos ou illados núcleos de Lazo, Dor, Lexas, 
Brea, Lamastredo, Pescaduira e Tasaraño teñen recollida non selectiva, mais 
isto ven cambiando progresivamente, e pronto incorporáranse á recollida 
selectiva o resto dos núcleos. 

• Existe servizo de recollida de lixo orgánico en tódolos núcleos, realizado por 
parte do concello, para o que conta con dous vehículos de distinta capacidade e 
dous operarios para a realización do mesmo (aínda que a dotación de persoal 
duplicase nos tres meses do vran), en horario de 6.00 a 11.30 horas de luns a 
sábado. A frecuencia da recollida é de todos os días para a capital municipal e 
de dous ou tres días á semana para o resto de poboacións do concello, segundo 
se recolle na seguinte táboa: 

Recollida de Contedores de Lixo Orgánico. 
Lugar Días 
Camariñas e os núcleos do seu contorno (Agrelo, 
Area da vila, Cabreira, Cancela, Cedeira, Cotariño, 
Cotro, Grixa, Millarenga, Mourin, Outeiro, Pións, 
Rías) 

Luns, mércores, venres e sábado 
(pasada rápida polo núcleo 
principal) 

Núcleos da parroquia de Xaviña (Cobadiña, Costa, 
Gándara, Pedrouso, Pións, Sixto, Tasaraño, 
Trasteiro, Xaviña) 

Martes, xoves e sábado (pasada 
rápida) 

Núcleos da parte alta da parroquia de Xaviña 
(Brañas Verdes, Brea, Cancela, Lamastredo, 
Pescadoira, Santa Mariña) e Lazo 

Martes e venres 

Núcleos da parroquia de Ponte do Porto (Allo, Dor, 
A Igrexa, Ponte do Porto, Xaras) 

Luns, mércores, venres e sábado 
(pasada rápida polo núcleo 
principal) 

Camelle e Arou Martes, xoves e sábado (pasada 
rápida) 

 
• A recollida selectiva de lixo ten as seguintes características: 

- En canto á recollida de envases e materiais plásticos, é realizada pola 
empresa GLOBAL VAMBRU cunha periodicidade de dúas veces ao mes 
(mércores). 

- Da recollida do vidro encárgase a empresa INGALP, que pasa polo menos 
unha vez ao mes a baleirar os colectores, ou antes -se lles é demandado por 
atopárense cheos-. 

- No tocante á recollida monomaterial de papel-cartón, está a cargo da 
empresa COREGAL que a efectúa, polo menos unha vez cada 15 días. 
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- Para a recollida do aceite doméstico, o Concello ten un contrato asinado coa 
empresa Protección Medioambiental S.L. (PMA). Esta empresa encárgase de 
colocar bidóns nos lugares seleccionados e de recollelos según aviso de telos 
cheos por parte dos supermercados onde están instalados. 

- Os residuos de obra recóllense por persoal municipal e transportanse 
directamente para o seu reciclado a empresa SIAVI, que os procesa nas 
súas instalacións. 

- Para a recollida doutro tipo de materiais o concello recolle a petición dos 
usuarios residuos voluminosos os mércores alternos (cada dúas semanas), 
procedendo de distinto xeito segundo o tipo de residuo para a súa 
eliminación, envío a xestor ou reciclado.  

- O punto limpo mais próximo é o existente en Muxía (no núcleo de Os 
Muíños, parroquia de San Xulián de Moraime), a só uns 9 km. do limite 
municipal de Camariñas. Trátase dun centro especializado no tratamento de 
residuos perigosos e/ou voluminosos e recolle residuos doutros concellos. 

• Os contedores que se dedican a recollida de residuos son os seguintes, por 
localización xeral: 

COLECTORES DE LIXO EN 
NÚCLEOS 

ORGÁNICO ENVASES CARTÓN VIDRO 
Poboación 

2010 

PARROQUIA DE CAMARIÑAS  147 33 5 10 
Nº de habitantes/colector 19,46 87,41 572,20 286,10 

2.861 

PARROQUIA DE CAMELLE  79 19 4 4 
Nº de habitantes/colector 17,04 72,76 336,50 336,50 

1.346 

PARROQUIA DE PONTE DO 
PORTO 88 14 4 4 
Nº de habitantes/colector 12,93 79,97 284,50 284,50 

1.138 

PARROQUIA DE XAVIÑA  76 9 3 3 
Nº de habitantes/colector 11,59 103,18 293,67 293,67 

881 

COLECTORES TOTAIS 390 74 16 21 

VALORES MEDIOS/HAB 15,96 84,14 389,13 296,48 
6.226 

 
• Os datos a nivel municipal no eido do consumo de materiais son os seguintes: 

Peso (Tn.) 
Meses (2010) 

ORGÁNICO ENVASES CARTÓN VIDRO 

Xaneiro 215,95 3,54 2,672 7 

Febreiro 184,84 3,22 2,94 11 

Marzo 220,74 4,56 4,32 7,5 

Abril 224,86 1,19 2,4 12 

Maio 219,13 0,98 3,34 9,5 

Xuño 218,14 2,17 2,88 11,7 

Xullo 271,39 1,12 4,41 13 

Agosto 274,84 1,54 4,01 14 

Setembro 217,75 1,07 2,745 10 

Outubro 207,81 0,92 2,19 7,5 

Novembro 199,4 1,51 3,58 7,4 

Decembro 205,14 2 2,9 8 

TOTAL (Tn.) 2.660 23,82 38,39 118,60 
Valor medio (kg/mes) 221.666 1.985 3.199 9.883 
Habitantes (2010) 6.226 6.226 6.226 6.226 

Valor medio (Kg)/Hab./mes 35,60 0,32 0,51 1,59 
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Mes (2010) 
Pilas 
(Tn) 

Voluminosos 
(m3) 

Limpeza de camiños 
e praias. (m3) 

Residuos de 
obra (m3) 

Xaneiro  51  5 

Febreiro  58  45 

Marzo  74  60 

Abril  36  30 

Maio  34  0 

Xuño  29 5 30 

Xullo  30 78 0 

Agosto  19 30 35 

Setembro  58 30 55 

Outubro  50  0 

Novembro  44  15 

Decembro 0,100 51  0 

Total 0,100 534 143 275 

 
a) INFORMACIÓN GRÁFICA. 

 
VERTEDOIROS CON PROXECTO DE SELADO 
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ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONTEDORES E RUTAS DE RECOLLIDA DE LIXO 

2.14 MOBILIDADE. 

2.14.1CARACTERÍSTICAS. 

2.14.1.1 A Rede viaria. 

• A nivel territorial a Costa da Morte, conéctase territorialmente por medio da AC-
552, que une Carballo con Cee. Esta conexión territorial vai ser mellorada coa 
nova vía de alta capacidade (Carballo-Cee), dita vía terá carácter de autovía 
entre Carballo-Berdoias, co que a comunicación do concello camariñán coa 
Coruña verase notablemente mellorada, sacando dun atraso infraestrutural 
secular ao concello camariñán. 

• A vía coa que Camariñas se comunica co exterior é a AC-432 (Xunta), que leva 
á C-552 en Vimianzo, dende Camariñas. Directamente asentan sobre dela: 
Camariñas, a maioría de núcleos de Xaviña e os de Ponte do Porto.  

• As outras vías estruturantes do concello serían: CP-1601 é a CP-1602 
(Diputación) que conectarían A Ponte do Porto con Camelle e Arou; CP-1603 é a 
CP-9202 (Deputación) que serven de conexión entre A Ponte do Porto e o 
concello veciño de Vimianzo; o viario de conexión entre os distintos núcleos do 
concello, de titularidade municipal; o viario de conexión entre a vila de 
Camariñas e o cabo Vilán, tamén municipal e por último o que se podería 
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chamar a ronda do núcleo urbano de Camariñas, Avda. de Juan Carlos I, de 
titularidade municipal. 

• As estradas locais asfaltadas percorren tódolos núcleos de poboación do 
municipio. Estas teñen un ancho medio axustado para o paso de dous coches 
exceptuando algúns puntos. O concello posúe moitos pistas forestais, sendo 
pistas de barro cun ancho medio para o paso dun camión, e aínda que 
xeralmente están en bo estado e a circulación con turismos é abundante, os 
últimos incendios do 2006 estragaron a maioría deles, polo que o seu tránsito 
redúcese a tractores, todoterreos e camións, ata que se adecenten 
adecuadamente. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

CLAVE NOME TREITO NOME TIPO SUPERFICIE
1 Avda. da Coruña I
2 Xaviña I
3 A Ponte do Porto I
1 A Ponte do Porto II
2 Camelle II

C-005 CP-1602 1 Arou II 22197
C-006 CP--1603 1 A Ponte do Porto II 8464
C-007 CP-9202 1 A Ponte do Porto III 4985

1 Xaviña-Sta. Mariña III
2 Sta. Mariña-Arou III

C-002 CAMARIÑAS-
CABO VILÁN 1

Camariñas-Cabo 
Vilán III 72434

C-008 AVDA. JUAN 
CARLOS I 1 Avda. Juan Carlo I III 9147

137449

SISTEMA XERAL VIARIO

CP-1601C-004 65628

CONEXIÓN 
NUCLEOSC-003

228233C-001 AC-432

 
 

 
REDE VIARIA DA COSTA DA MORTE 
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  SISTEMA XERAL VIARIO DO CONCELLO 

2.14.1.2 Transporte público, sendas peonís. 

• A eficiencia do transporte público segue a ser unha materia pendente na Costa 
da Morte, existindo unha grande desorganización acerca das rutas e horarios 
das liñas, problemas aos que se lle suman os transbordos. 

• Tres son as empresas que se encargan de coordinar o servizo de transporte 
público na zona da Costa da Morte, a empresa Vázquez, a empresa Aucasa e a 
empresa Monbus. A primeira delas encárgase da conexión coa cidade da 
Coruña, a segunda da conexión con Santiago e a última da conexión interna da 
Costa da Morte.  

• En outono do 2008 aumentou o recorte de liñas na Costa da Morte, excedendo 
xa o 50%, e a tendencia mantense. A razón é que non son rendibles 
economicamente para as empresas do transporte. 

• Como consecuencia da deficiencia do transporte, prodúcese un problema 
escolar, xa que coa supresión da liña Cee-Muxía-Camariñas, vense afectados os 
alumnos que estudan en Cee e viven noutros concellos da Costa da Morte. 

• No concello de Camariñas púxose en marcha un plan piloto para mellorar as 
comunicacións entre os distintos núcleos de poboación do concello, o 
denominado “autobús social”, tendo como obxectivo ás persoas que carecen de 
medios propios de transporte, percorrendo os distintos núcleos do termo 
municipal dúas veces ao mes. 

• Existen dúas paradas de taxis no concello, unha no núcleo de Camariñas e outra 
no núcleo da ponte do Porto. 
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• En canto ás rutas de sendeirismo existen no concello un total de tres, 1.-Ruta 
Costa da Morte. P.R.G.-38., 2.-Ruta da Insúa. P.R.-G. e 3.-Ruta dos Muíños 
P.R.G-37. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

 
LUNS - VENRES

LABORAIS
SÁBADOS
LABORAIS

DOMINGOS
E FESTIVOS

6:30 7:00

11:15* *Enlace en Vimianzo

14:00** **Enlace ata Vimianzo con AUCASA

17:15** 18:35

8:15 10:25 14:25 *Enlace en Vimianzo (13:30) con AUCASA

11:45* 15:00* **Enlace en Vimianzo (16:55) con AUCASA

15:30** ***Enlace en Baio con AUCASA

19:45*

6:30* 7:00** *Enlace ata Baio (07:10) con VAZQUEZ

14:15 16:30 18:35*** **Enlace ata Baio (9:40) con VAZQUEZ

***Enlace ata Baio (19:20) con VAZQUEZ

8:15* *Enlace en Baio (9:20) con VAZQUEZ

15:30* *Enlace en Vimianzo 

19:45 14:15 12:15*** ***Enlace en Baio (16:06) con VAZQUEZ

7:00
10:00* 10:00 *Enlace ata Muxía con VAZQUEZ
15:30 14:45
10:15
12:45 12:30* 13:45 *Enlace ata Muxía con VAZQUEZ
18:35

EXPEDICIÓN

CAMARIÑAS-CORUÑA (EMPRESA VÁZQUEZ) Tlf: 981148470

CAMARIÑAS-CORUÑA

CAMARIÑAS-CORUÑA

CAMARIÑAS-CORUÑA

CAMARIÑAS-CORUÑA

CORUÑA-CAMARIÑAS

CORUÑA-CAMARIÑAS

CORUÑA-CAMARIÑAS

CORUÑA-CAMARIÑAS

SANTIAGO-BAIO-CAMARIÑAS

SANTIAGO-BAIO-CAMARIÑAS

SANTIAGO-BAIO-CAMARIÑAS

CAMARIÑAS-BAIO-SANTIAGO (EMPRESA AUCASA) Tlf: 981588811

CAMARIÑAS-BAIO-SANTIAGO

CAMARIÑAS-BAIO-SANTIAGO

CAMARIÑAS- MUXÍA- CEE (Empresa MONBUS) Tlf: 902292900
CAMARIÑAS-MUXÍA-CEE
CAMARIÑAS-MUXÍA-CEE

CEE-MUXÍA-CAMARIÑAS

CAMARIÑAS-MUXÍA-CEE
CEE-MUXÍA-CAMARIÑAS
CEE-MUXÍA-CAMARIÑAS

 

 
  LIÑAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO CONCELLO CAMARIÑÁN 
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  RUTAS DE SENDEIRISMO NO CONCELLO 

2.15 VIVENDA. 

2.15.1CARACTERÍSTICAS. 

2.15.1.1 Evolución do parque residencial. 

• Mantemento dunha liña positiva de crecemento do parque residencial no 
conxunto comarcal de Terra de Soneira, pasando dun total de 5809 vivendas no 
ano 1960 a un total de 9627 no ano 2001. 

• En relación aos incrementos decenais, para o conxunto comarcal é de salientar 
o período que vai de 1970 a 1981 cun incremento do 29,7%. 

• Estes datos están a indicar un forte proceso de ocupación territorial en hábitat 
nucleado, incrementando o consumo de solo para usos residenciais (non 
produtivos e/ou agroforestais). 

• O maior crecemento do parque residencial prodúcese en Camariñas, pasando 
dun total de 1623 vivendas no ano 1960 a un total de 4228 no ano 2001, 
supondo o 44% do total da comarca. 

• Cos datos manexados transmítese unha forte tendencia urbanizadora arredor da 
vila de Camariñas ou núcleos tradicionais e tímidos xurdimentos de vivendas 
illadas no territorio, desapegadas da vila, constatándose un proceso de 
compactación urbana polinucleada. 
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a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

Evolución das vivendas da Terra de Soneira (1960-2001)
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Evolución das vivendas de Camariñas por parroquias 
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2.15.1.2 Estado do parque residencial, tipoloxías da vivenda, os fogares. 

• A nivel comarcal o estado de conservación do parque residencial é, en termos 
porcentuais, moi parello en tódolos concellos de Terra de Soneira, o 89,7% dos 
edificios destinados principalmente a vivenda da comarca están en bo estado, 
6,6% están nun estado deficiente, o 2,1% están nun estado malo e só o 1,5% 
están en estado ruinoso.  

• Os datos sobre o estado de conservación, en porcentaxe, dos edificios, son moi 
parellos en tódolos concellos da comarca de Terra de Soneira.  

• O estado de conservación dos edificios destinados principalmente a vivendas de 
Camariñas, segundo datos do Censo do INE do 2001, é bo, xa que un 87,5% 
destes edificios están en bo estado. En estado deficiente está o 7.78% , en mal 
estado o 2,63% e tan só está en estado ruinoso 2.05% dos edificios. 

• En canto a tipoloxía edificatoria de tódolos edificios do concello de Camariñas, o 
66% son de dúas plantas, o 14% de tres, o 11% de unha, o 7% de catro e o 
2% de 5 plantas. 

• As vivendas familiares censadas polo INE no concello de Camariñas no ano 
2001, suman un total de 4.228. Estas vivendas están localizadas nun total de 
2970 edificios no conxunto municipal. Destas vivendas o 50.35% delas son 
vivendas principais, o 9.6% son secundarias e o 40% están baleiras. Segundo 
as cifras de cada un dos concellos da comarca, os valores da comarca da Terra 
de Soneira, da provincia da Coruña e da comunidade galega, o municipio de 
Camariñas ten nas vivendas principais, valores máis baixos que as porcentaxes 
dos valores das entidades de maior rango (comarca, provincia e autonomía). 
Nas vivendas secundarias hai valores similares entre o concello de Camariñas e 
a comarca (sendo lixeiramente superior a do concello) e con respecto á 
provincia da Coruña e á porcentaxe galega, estas son lixeiramente superiores á 
do concello. Nas vivendas baleiras, Camariñas ten a porcentaxe máis alta de 
tódalas entidades territoriais, sendo máis do dobre das porcentaxes coruñesa e 
galega. 

• No concello de Camariñas un 24% das vivendas principais teñen entre 76 e 90 
m2, que son un total de 1.383 vivendas, seguido do 20% das vivendas de 91 a 
105 m2, que suman un total de 1.179 vivendas. As restantes vivendas 
principais por porcentaxes ordenadas de maior a menor son: 15% as vivendas 
de 106 a 120 m2, o 12% as vivendas de 61 a 75 m2, o 11% as vivendas de 
121 a 150 m2, e 9,2% . 

• A nivel comarcal dos 6.242 fogares que están censados no total comarcal, o 
26% localízanse no concello de Zas, mentres que do 74% restante, repártese 
entre o 40% de Vimianzo e 34% de Camariñas. 

• Os fogares máis numerosos no concello de Camariñas serían os constituídos por 
unha soa familia sen outras persoas, representando o 80% dos mesmos, 
seguido con un 19% por fogares unipersoais. 

• No que respecta ao tamaño dos fogares, número de membros por fogar, o 
concello de Camariñas está máis próximo aos datos provinciais e autonómicos, 
que aos datos comarcais, sendo a súa media de 3,0. 
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a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Principais 1844 2031 2130

Secundarias 142 406
Baleiras 917 1692
Outras 2

Total vivendas 1.625 1.736 2.528 3.092 4.228
% anterior 107 146 122 137

% 1960 100 107 156 190 260
Edificios 1.707 2581 2970
% anterior 115

% 1960
Poboación 4.153 4.591 5.042 5.288 5.729 5.707 6.269 7.865 6.818 6.930 6.747
% anterior 111 110 105 108 100 110 125 87 102 97

% 1900 111 121 127 138 137 151 189 164 167 162  

Estado dos edificios do concello de Camariñas (2001)

3%
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Estado dos edificios da Terra de Soneira (2001)
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2.16 POBOACÍON. 

2.16.1CARACTERÍSTICAS. 

• No referente á zona da Costa da Morte, os datos provisionais do INE no 2008, 
reflicten un incremento de poboación (157 persoas) por primeira vez dende 
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1994, dos 119.701 hab. no ano 2007 aos 119.858 hab. a día de hoxe, aínda 
que sendo datos provisionais. 

• Comarcalmente a poboación de Terra de Soneira presenta unha estrutura de 
xente moi nova 13.5%, moi superior á media provincial. 

• A poboación actual (ano 2007) do concello camariñán é de 6.275 habitantes, 
3.112 homes e 3.163 mulleres, sendo o segundo concello máis poboado da 
comarca, por detrás de Vimianzo. 

• A densidade media de poboación no 2005 é de 124.3, dobrando as densidades 
medias da comarca e da Costa da Morte. 

• Existe unha perda continuada de poboación no concello camariñán dende os 
anos noventa, pola contra a Costa da Morte gaña habitantes no último ano 
(datos provisionais) dende os anos noventa. 

• O saldo vexetativo é negativo no concello dende os anos noventa. O saldo 
vexetativo a 2007 é de -24. 

• Ten un índice de envellecemento alto (133.1), aínda que menor ao da comarca 
(156.1). 

• Ten un índice de dependencia alto 63.1. 

• Peso crecente da inmigración, pasándose dun total de 78 inmigrantes (40 
internos e 38 externos) no ano 1992 a un total de 207 inmigrantes (90 internos 
e 117 externos) no ano 2006. 

• Ten unha alta taxa de analfabetismo da poboación de 16 a máis anos, que a 
2001 é de 7,2. Manexando os datos do 2001 do IGE, o 7,16% da poboación non 
sabe ler nin escribir, o 34,39% ten menos de 5 anos de escolarización e o 
26,27% non ten completado o bacharelato elemental, ESO EXB. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 
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EVOLUCIÓN DA INMIGRACIÓN
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Evolución da densidade de poboación por concellos (1981-2004)
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Evolución demográfica do concello de Camariñas (1900-2005)
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2.16.1.1 Equipamentos. 

• A nivel xeral pódese dicir que o concello está ben dotado en canto aos sistemas 
xerais de equipamentos, aínda que tendo eivas en determinado tipo deles, como 
no asistencial, deportivo e cultural. 

• No eido asistencial, debido ao aumento da poboación de idade avanzada no 
concello, constátase unha carencia de equipamento de carácter asistencial 
dedicados á terceira idade (centros de día). 

• No eido deportivo, aínda que neste aspecto o concello está ben dotado 
aparentemente, o estado dos mesmos require dunha mellora importante, e 
necesítase unha ampliación de oferta dos mesmos. 
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• No eido cultural, a dimensión dos espazos dedicados a cultura son en xeral 
pequenos e de escasa entidade, debéndose mellorar o seu número e o seu 
dimensionado. 

• A localización espacial dos mesmos, para ofertar un mellor servizo á cidadanía, 
non foi estudado en profundidade, presentando problemas de accesibilidade. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

CLAVE NOME SUPERFICIE
EXISTENTE

E-009 CEMITERIO MUNICIPAL 22413
E-011 PISCINA CUBERTA
E-016 SERVICIOS MULTIPLES
E-023 CENTRO DE DÍA Camariña
E-024 CAMPO DE FUTBOL Xaviña 11623

E-025 SERVICIOS MULTIPLES/CONSULTORIO 311

E-028 CAMARA AGRARIA 115
E-029 TELEFONICA 62
E-034 I.E.S.  Ponte do Porto 15497
E-035 C.E.I.P.  Camariñas 7719
E-040 GARDERIA MUNICIPAL Camariñas 3817
E-042 CASA DA CULTURA 1603
E-046 CASA DO CONCELLO 202
E-047 POLIDEPORTIVO Arou
E-053 MUSEO CAMELLE XANDRIÑA

E-055 DIRECCIÓN XERAL FOMENTO DE EMPREGO 306

E-056 I.S.M. 416
E-058 OFICINA MUNICIPAL DE EMPREGO 369

E-059 COFRADIA DE PESCADORES Camariñas 642

E-063 MUSEO CAMELLE VILA

E-064 PABELLÓN POLIDEPORTIVO    Ponte do Porto 4005

E-065 BIBLIOTECA 99
E-067 MUSEO DO ENCAIXE 148
E-069 MERCADO 202
E-070 C.E.I.P.  Ponte do Porto 4781
E-071 MUSEO DE MAN 368
E-073 AUDITORIO

E-074 COFRADIA DE PESCADORES Camelle 326

E-075 C.E.I.P.  Camelle 5340
E-077 CENTRO DE SAUDE 368
E-078 ASOCIACIÓN XUBILADOS VILAN 379
E-083 COLEXIO PÚBLICO Camelle 160

81274

EQUIPAMENTOS DE CARÁCTER XERAL EXISTENTES
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SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

2.17 ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

2.17.1CARACTERÍSTICAS. 

• A taxa de actividade de 41.9 do concello é máis baixa que a da comarca e da 
provincia. 

• A taxa de paro do concello é máis baixa que a da comarca e da provincia, 
debido ao nivel de envellecemento da poboación. 

• A pesca-marisqueo, xunto co sector servizos, son os principais sectores na 
economía do concello, seguido polos sectores da construción e da industria. A 
agricultura é o último sector, tendo funcións só complementarias. 

• O índice industrial é moi baixo. Existen un total de 419 empresas (ano 2007), 
que se distribúen, segundo o estrato de asalariados, da seguinte maneira, de 0 
a 9 hai un total de 406 empresas e de 10 a 49 asalariados un total de 13. 

• Carécese de información non actualizada, en moitos dos temas. 



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      69 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Taxa de actividade 44,9 69,6 20,5 41,1 54,1 28,7 47,4 72,8 23,2 46,4 59 34,6 48,7 60,1 38,4
Taxa de ocupación 36 56,1 16,2 37,2 49,4 25,7 41,4 63,5 20,4 41,2 53,9 29,4 43,2 55 32,6
Taxa de paro 19,7 19,4 20,9 9,4 8,8 10,5 12,5 12,7 12 11,1 8,6 15,1 11,3 8,5 15,2

Terra de soneira
1991 2001

Taxas de actividade, ocupación e paro da poboación de 16 e máis anos en vivendas familiares segundo o sexo
A Coruña (Provincia)

1991 2001
Camariñas

2001

 

Paro rexistrado por sector de actividade de 1999 ó 2007

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Paro total

Agricultura/Gandería

Industria

Construción

Servizos

Sen emprego anterior

 

2.17.1.1 Sistema produtivo:estrutura empresarial, dinamismo económico. 

• A estrutura empresarial é feble. Dende o punto de vista da evolución, nos 
últimos lustros cabe destacar un feble dinamismo do emprego e unha caída da 
poboación. 

• Na estrutura produtiva de Camariñas predomina o sector servizos, aínda que de 
forma non moi marcada, xa que o segue de cerca o sector pesqueiro, sector 
importantísimo na estrutura produtiva do concello. Do total da poboación 
ocupada, o 34.1% dedícase ao sector servizos, o 26.6% ao sector pesqueiro, o 
19.1% ao sector da construción, o 17,5% ao sector da industria e tan só o 
2.5% á agricultura (IGE 2001). En termos comparativos con outras áreas máis 
urbanas do país, resulta moi modesto o peso da industria.  

• O concello non conta con ningún polígono empresarial, polo que tódalas 
empresas están situadas dentro dos núcleos urbanos ou rurais. 

a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

419 308 66 19 13 10 3 0 0 0

de 1 a 2 
asalariados

de 3 a 5 
asalariado

de 100 a 
249 

de 250 ou 
máis 

2007
Empresas con actividade en Galicia segundo estrato de asalariados e sede social

de 6 a 9 
asalariado

de 10 a 19 
asalariado

de 20 a 49 
asalariados

de 50 a 99 
asalariadosTodos

sen 
asalariados
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TANTO POR CENTO DE OCUPACIÓN POR SECTORES ANO 2001

34,13

26,65

19,13

17,52

2,57

SERVIZOS

PESCA

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

AGRICULTURA

 
 FONTE IGE 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007
15016 Camariñas

Tódalas actividades 320 324 323 333 348 364 389 419
2 Industria, incluida a enerxía 42 38 37 38 40 42 46 43
3 Construcción 51 56 55 61 63 69 72 93
4 Servicios 227 230 231 234 245 253 271 283

Tódalas actividades 288 293 293 295 316 323 340 374
2 Industria, incluida a enerxía 34 30 29 28 30 31 32 33
3 Construcción 36 45 44 47 51 54 57 73
4 Servicios 218 218 220 220 235 238 251 268

Tódalas actividades 19 17 19 25 17 25 27 19
2 Industria, incluida a enerxía 2 2 2 5 4 5 5 2
3 Construcción 10 7 8 11 8 11 8 10
4 Servicios 7 8 9 9 5 9 14 7

Tódalas actividades 11 8 6 6 7 7 11 13
2 Industria, incluida a enerxía 4 2 2 1 1 1 3 2
3 Construcción 5 3 3 3 3 3 4 6
4 Servicios 2 3 1 2 3 3 4 5

Tódalas actividades 1 3 3 5 6 7 9 10
2 Industria, incluida a enerxía 1 2 2 2 3 3 4 4
3 Construcción 0 0 0 0 1 1 3 3
4 Servicios 0 1 1 3 2 3 2 3

Tódalas actividades 0 2 1 2 1 2 1 3
2 Industria, incluida a enerxía 0 1 1 2 1 2 1 2
3 Construcción 0 1 0 0 0 0 0 1
4 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

Tódalas actividades 0 1 0 0 1 0 0 0
2 Industria, incluida a enerxía 0 1 0 0 1 0 0 0
3 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

Tódalas actividades 1 0 1 0 0 0 1 0
2 Industria, incluida a enerxía 1 0 1 0 0 0 1 0
3 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

Tódalas actividades 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Industria, incluida a enerxía 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Construcción 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0

Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal e estrato de asalariados. Nº de empresas

de 250 ou máis asalariados

de 10 a 19 asalariados

de 20 a 49 asalariados

de 50 a 99 asalariados

de 100 a 249 asalariados

Todos

de 0 a 2 asalariados

de 3 a 5 asalariados

de 6 a 9 asalariados

 

2.17.1.2 O sector turístico. 

• Escaso desenvolvemento do sector turístico comarcal e municipal, aínda que 
posuíndo un gran potencial para o sector. 

• Os plans para a mellora do sector levadas a cabo ata agora, como o Plan de 
dinamización turística da Costa da Morte, non melloraron significativamente a 
situación, tanto na Costa da Morte coma no concello. 

• Neste ano (2008) prevense novas actuacións para a mellora do sector, entre as 
que salientan: 

1) Consorcio de turismo, que servirá para promocionar a zona dunha 
maneira conxunta como destino turístico, ademais de dala a coñecer 
a través de publicacións, foros sectoriais, feiras e todo tipo de 
acontecementos relacionados. Tomará as rendas do Plan de 
Dinamización, cuxa vixencia acaba de rematar. 

2) Organismo de xestión da Costa da Morte náutica. Intención de 
constituír unha entidade que aglutinaría a concellos, confrarías e á 
asociación Neria para a xestión de tódolos clubes náuticos baixo a 
marca Costa da Morte, que serviría como reclamo para o turismo na 
zona. 

• Entendida a acción de pernocta como base para un turismo globalmente 
rendible en termos de consumo, cómpre indicar que a oferta de aloxamento en 
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Camariñas é escasa. En conxunto atopámonos cunha oferta ineficaz suxeita a 
grandes períodos de escaseza de visitantes.  

• O perfil medio do turista que chega a Camariñas é o de un visitante duns 40 a 
49 anos, que chega en coche, vén coa súa familia e parella, quedándose en 
Camariñas unas horas ou un día contemplando os paraxes, para logo visitar 
outros lugares. Interésalle principalmente as rutas marítimas e gústalle a 
tranquilidade. 

• Destacamos a falta xeneralizada de información ou información non actualizada 
sobre o sector turístico, no concello de Camariñas. 

2.18 INTEGRACION SOCIAL. 

2.18.1.1 CARACTERÍSTICAS. 

• A nivel comarcal cabe destacar a existencia de dúas asociacións, xurdidas a 
partir de iniciativas do goberno autonómico para o desenvolvemento dos 
núcleos rurais costeiros. Estas agrupacións son o G.A.C. Grupo de Acción 
Costeira Costa da Morte, xurdida das iniciativas da consellería de pesca e 
asuntos marítimos, para a dinamización dos concellos costeiros, e o G.D.R 
Grupo de Desenvolvemento Rural, xurdido das iniciativas da Consellería de 
Medio Rural, para a dinamización, en xeral, dos núcleos rurais da zona.  

• É destacable a incipiente formación de asociacións culturais-recreativa-
instrutivas no concello, así, no ano 2006, e segundo información do IGE, 
existían no concello un total de 8 asociacións, a día de hoxe, existen, segundo a 
lista de asociacións inscritas no libro-rexistro de asociacións veciñais facilitada 
polo concello, un total de 42 asociacións, repartidas no concello da seguinte 
maneira, 20 na parroquia de Camariñas, 14 na parroquia de Ponte do Porto, 5 
na parroquia de Camelle e 3 na parroquia de Xaviña.  

• O cooperativismo dentro do sector do encaixe está sendo promovido dende os 
concellos de Camariñas e Muxía, para dinamizalo de forma conxunta. 
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a) INFORMACIÓN GRÁFICA: 

NOME DEDICACIÓN LOCALIDADE DOMICILIO TELÉFONO NOME DEDICACIÓN LOCALIDADDOMICILIO TELÉFONO

NOME DEDICACIÓN LOCALIDADDOMICILIO TELÉFONO

NOME DEDICACIÓN LOCALIDADE DOMICILIO TELÉFONO

LISTA DE ASOCIACIÓNS INSCRITAS NO LIBRO-REXISTRO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS

SANTA MARIA
Asociación de 
veciños XAVIÑA Lugar Cruceiro

981731116

ABRINDO REJO

Asociación 
cultural, xuvenil 
e deportiva XAVIÑA Cruceiro

AIRIÑOS DO 
VILÁN XAVIÑA Pións; 17

CLUB DE 
FÚTBOL 
CAMELLE

Asociación 
deportiva CAMELLE Camelle

AMAS DE CASA 
CAMARIÑAS CAMELLE Principal, 7

AROUCA CAMELLE Principal, 68

LEILIADURA CAMELLE
Campo da Area 
(Casa do mar)

CALDO DE 
RIOLA

Asociación 
gastronómica

PONTE DO 
PORTO

Rúa 
barrosas, 12

DEQUENQU
ÉN

PONTE DO 
PORTO

Avda. Dos 
Curros

RÍO PORTO
Asociación de 
veciños

PONTE DO 
PORTO Xunqueira

O JREMIO 
KIKBOXING 
CLUB

Asociación 
deportiva

PONTE DO 
PORTO Rúa Outeiro, 90

MULLERES 
RURAIS RÍO 
GRANDE

PONTE DO 
PORTO Outeiro,76

P.X.
PONTE DO 
PORTO Outeiro, 64

CINEGÉTICA 
CABO VILÁN

Asociación 
cultural

PONTE DO 
PORTO Curros, 17 981730141

COLEXIO 
PÚBLICO 
PONTE DO 

Asociación 
cultural

PONTE DO 
PORTO Allo

981730621

VENTIÑOS DA 
PONTE 

PONTE DO 
PORTO Outeiro

MUSEO 
ETNOGRÁFICO

Asociación 
cultural

PONTE DO 
PORTO Trva. Curros, s/n

981730151CLUB DE 
FÚTBOL 
PORTEÑO

Asociación 
deportiva

PONTE DO 
PORTO Curros, 7 981731165

CASINO DE 
PONTE DO 
PORTO

Asociación 
cultural e 
recreativa

PONTE DO 
PORTO

Praza de San 
Roque

O ALLO
Asociación de 
pais de alumnos

PONTE DO 
PORTO Lugar Allo, 179

VICO DA 
FORCA

Asociación de 
veciños

PONTE DO 
PORTO Praza do Outeiro 

CORAL 
PARROQUIAL

Asociación 
cultural CAMARIÑAS

Rúa Río do 
Prado, s/n 3º

AS   BALEA 
FUTBOL SALA

Asociación 
deportiva CAMARIÑAS

Ronda San 
Xurxo, 1

VETERANOS 
DE FÚTBOL

Asociación 
recreativa CAMARIÑAS Rúa Viril, 3

PEÑA 
CABALEIROS  
COSTA DA CAMARIÑAS

Estrada Vilán, 
82

AS BALEAS

Asociación 
cultural,deportiv
a, nautica e CAMARIÑAS

Avda. da 
Coruña, 76

CENTRO 
INICIATIVAS 
TURÍSTICAS CAMARIÑAS

Avda. da 
Coruña, 5

981247198PENSIONISTAS 
E XUBILADOS 
VILÁN

Asociación 
cultural e 
recreativva CAMARIÑAS

Avda. da 
Coruña, 5 981736102

DANZA DE 
ARCOS DE 
CAMELLE

Asociación 
cultural CAMARIÑAS

Cantón Miguel 
Feijoo, 3

COLEXIO 
PÚBLICO 
CAMARIÑAS

Asociación 
cultural CAMARIÑAS Euxenio López

CLUB REIRA 
BODYBOARD

Asociación 
deportiva CAMARIÑAS Pinzón, 26

981737214

CLUB NÁUTICO 
CAMARIÑAS

Asociación 
deportiva CAMARIÑAS

Peirao novo 
Camariñas

CLUB DE 
FÚTBOL 
CAMARIÑAS

Asociación 
deportiva CAMARIÑAS Cruz, 2

981737121  
981736118

A CROA

Asociación 
cultural e 
deportiva CAMARIÑAS

RENDAS CAMARIÑAS
Rúa do Medio, 
26

981737276

PALILLADA CAMARIÑAS
Rúa do Medio, 
26 981737181

O AREAL

Asociación de 
pais de alumnos 
CEIP CAMARIÑAS

Avda. Eugenio 
Lopez, 35

CLUB 
BALONMÁN 
CAMARIÑAS

Asociación 
deportiva CAMARIÑAS Cedeira, 3

CAMARIÑAS-
BURÍA

Asociación de 
veciños CAMARIÑAS Fonte (Rectoral)

ABONDOU

Loita contra a 
drogodependenc
ia CAMARIÑAS

Muiño do vento, 
44  1ºD

981737252  
981710271

CASINO DE 
CAMARIÑAS

Asociación 
cultural e 
recreativva CAMARIÑAS

Avda. da 
Coruña, 3

 

2.19 IDENTIFICACION DOS ELEMENTOS ESTRATÉXICOS DO TERRITORIO. 

2.19.1CONSERVACIÓN DA NATUREZA. 

Os elementos estratéxicos desta variable son: 

• Todo o concello presenta fortes pendentes que hai que considerar no 
planeamento de desenvolvemento. 

• En conxunto o concello presenta unha orientación cun lixeiramente predominio 
a solaina, e case todos os núcleos de poboación teñen unha orientación 
maioritariamente ao sur. Polo que os novos planeamentos de desenvolvemento 
deberán buscar preferentemente esa orientación.  

• Sobre a vexetación evitar a afección á que teña interese, sobre todo as 
Marismas e zonas húmidas, rochedos costeiros, vexetación dunar e o mato 
pasteiro con rocha.  

• Camariñas ten unha rica ornitofauna sobre todo en aves acuáticas, e 
herpetofauna, que cómpre protexer. 

• Por último o concello ten importantes extensións de espazos protexidos, en 
concreto dos Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) ZEPA 
Costa da Morte norte e o LIC Costa da morte. Polo que o deseño do PXOM debe 
garantir a non afección a estes espazos. 
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2.19.2MEDIO RURAL. 

Os elementos estratéxicos aos que debe dar resposta o planeamento son:  

• Existencia de edificios e mesmo núcleos tradicionais de interese. 

• Existencia de construcións tradicionais de interese espalladas non espazo rural.  

• Aparición nos últimos anos de edificacións desligadas do medio, dispostas tanto 
en substitución das tradicionais como en novas localizacións. En xeral trátanse 
dunhas edificacións illadas, estendéndose en manchas de aceite polo espazo 
rural.  

2.19.3MEDIO LITORAL. 

• Existencia de espazos protexidos con importantes valores naturais e 
paisaxísticos que cómpre conservar e protexer e mesmo divulgar, sen minguar 
os seus valores naturais  

2.19.4MEDIO URBANO. 

• Carencias e deficiencias no Sistema Xeral de Espazos Libres  

• Carencias e deficiencias no Sistema Xeral de Equipamentos tanto asistencial, 
deportivo e cultural.  

• Existe unha concentración destes equipamentos non núcleo principal de 
Camariñas.  

2.19.5PAISAXE. 

• As impresionantes paisaxes do litoral  

• As zonas de vistas panorámicas, tanto na costa coma nos cumios máis 
importantes do municipio  

2.19.6CICLO HIDROLÓXICO. 

É unha dás variables máis significativas, dende ou punto de vista estratéxico.  

Destacamos os seguintes elementos estratéxicos do ciclo hidrolóxicos  

• Abastecemento  

• No núcleo Ponte do Porto a rede de abastecemento é de tipo privado. 
Este tipo de abastecemento ten unhas instalacións moi antigas, 
utilizando uns diámetros moi pequenos e existindo numerosas 
perdas, coa conseguinte perda de calidade e de potabilidade. 

• Saneamento 

O sistema de saneamento é precario e non soporta novos desenvolvementos 
urbanísticos.  
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• En Camariñas non existe depuración integral non núcleo, e as augas residuais 
vértense directamente ao mar. Deste xeito existen ata 9 puntos de vertido no 
núcleo. 

• Ponte do Porto prodúcense polo menos doce vertidos directo (sen tratamento)  

• En Camelle e Arau non existe depuración integral en ningún dous núcleos 
urbanos, e as augas residuais vértense directamente ao mar ou ben a regos. En 
Camelle existen un total de dez vertidos.  

• Xaviña: Pódese dicir que a rede de saneamento de o núcleo de Xaviña é 
practicamente inexistente, xa que só existe un tramo de rede de 
aproximadamente 600 m lineais na estrada AC-432, á altura dá igrexa de Sta 
María de Xaviña. O vertido faise directamente ao rego de Lamastredo.  

2.19.7PATRIMONIO. 

• Existencia dun rico patrimonio de carácter arquitectónico, arqueolóxico, 
etnográfico e artístico que cómpre catalogar e protexer e recuperar.  

• Destacamos ámbitos a nivel patrimonial no concello: o Casco Histórico, o castro 
de Mourín e a batería do Soberano. 

2.19.8SOLO. 

Existencia dunha importante crise nos usos tradicionais do solo, fundamentalmente 
o agropecuarío que pon en cuestión o modelo de ocupación do solo. 

2.19.9ENERXÍA. 

• Actualmente existe un servizo de enerxía eléctrica, correctamente dimensionada 
á demanda.  

• Existe alumeado público en tódolos núcleos de poboación, tanto urbanos coma 
rurais.  

• Ou servizo de alumeado público está automatizado en todos os casos. Existindo 
1.363 puntos de luz das que 10 son de lámpadas incandescentes; 91, de 
lámpadas fluorescentes; e 1.262, de lámpadas de descarga. Destas últimas 
(92,6 % do total), os núcleos urbanos dispoñen do 78 % do total e os rurais ou 
22 (deles, o 80 % están situados en Xaviña).  

• Gran potencial eólico da Costa dá Morte e en especial do concello camariñán. 

• Existencia de proxectos para a creación de parques eólicos marítimos, aínda que 
teñen un rexeitamento frontal da cidadanía do concello e comarca.  

• Existencia tamén dun proxecto a nivel autonómico para a regulación das 
plantacións de cultivos enerxéticos para a biomasa e a instalación de plantas de 
tratamento, prevéndose na comarca de Terra de Soneira unha das posibles 
instalacións dunha delas. 
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2.19.10 EMISIÓN DE CONTAMINANTES. 

Os elementos estratéxicos desta variable son: 

• Detéctanse problemas de cheiros emitidos por unha fábrica conserveira no 
núcleo de Camariñas.  

• Existen vertedoiros en fase de clausura.  

• Vertidos directos de augas residuais de todos os núcleos de poboación. 

2.19.11 XESTION DE RESIDUOS. 

• O concello de Camariñas está adherido aos servizos de SOGAMA polo que 
actualmente non produce vertidos no seu termo municipal.  

• Os núcleos de Lazo, Dor, Lexas, Brea, Lamastredo, Pescaduira, e Tasaraño 
carecen de recollida selectiva; os demais téñena.  

2.19.12 MOBILIDADE. 

Os elementos de carácter estratéxicos son: 

• A rede viaria é en xeral suficiente e máis coa nova vía de alta capacidade 
(Carballo-Cee) que terá carácter de Autovía entre Carballo–Berdoias e 
comunicará o concello coa Coruña. 

• A ineficacia do transporte público segue a ser unha materia pendente na Costa 
da Morte, existindo unha grande desorganización acerca das rutas e horarios 
das liñas, problemas aos que se lle suman os transbordos. Esta situación afecta 
incluso ao transporte escolar. 

• No concello de Camariñas púxose en marcha un plan piloto para mellorar as 
comunicacións entre os distintos núcleos de poboación do concello, o 
denominado “autobús social”, dirixido ás persoas que carecen de medios 
propios de transporte, percorrendo os distintos núcleos do termo municipal dúas 
veces ao mes. 

• Existen un total de tres rutas de sendeirismo no concello, 1.-Ruta Costa da 
Morte. P.R.G.-38., 2.-Ruta da Insúa. P.R.-G. e 3.-Ruta dos Muíños P.R.G-37. 

2.19.13 VIVENDA. 

• Existe un crecemento sostido do número de vivendas ata a data. Isto está a 
indicar un forte proceso de ocupación territorial en hábitat nucleado, 
incrementando o consumo de solo para usos residenciais (non produtivos e/ou 
agroforestais).  

• Existe unha forte tendencia urbanizadora arredor da Vila de Camariñas o os 
núcleos tradicionais, tamén tímidos xurdimentos de vivendas illadas no 
territorio, desapegadas da vila, constatándose un proceso de compactación 
urbana polinucleada.  

• O estado de conservación do parque residencial é, en termos porcentuais, moi 
parello en tódolos concellos de Terra de Soneira, ou 89,7% dous edificios 
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destinados principalmente a vivenda da comarca están en bo estado, 6,6% 
están nun estado deficiente, o 2,1% están nun estado malo e só o 1,5% están 
en estado ruinoso.  

2.19.14 POBOACIÓN. 

• A regresión da poboación, é un problema estrutural en toda Galicia, cun saldo 
vexetativo negativo. 

• O envellecemento da poboación. 

• O importante aumento da inmigración, tanto interna (Galicia) como externa 
(España e estranxeira). 

• O baixo nivel educativo do concello. 

• O mal estado actual, en xeral, dos equipamentos. 

• Mala localización espacial, dentro do concello, dos equipamentos. 

• Carencias equipamentais no eido asistencial, cultural e deportivo. 

2.19.15 ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

• O sector agrícola ten unha función unicamente de complemento dos ingresos 
dos fogares. 

• A principal empresa é unha conserveira, exceptuando a planta acuícola e as 
eólicas. 

• A estrutura empresarial é feble. Dende o punto de vista da evolución, nos 
últimos lustros cabe destacar un feble dinamismo do emprego e unha caída da 
poboación. 

• O concello non conta con ningún polígono empresarial, polo que tódalas 
empresas están situadas dentro dos núcleos urbanos ou rurais 

• A inexistencia dun Plan de ordenación turística de Galicia. 

• Oferta ineficaz de aloxamentos no concello. 

2.19.16 INTEGRACIÓN SOCIAL. 

• O baixo nivel de asociacións e cooperativismo no concello. 
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3 DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS. 

O Plan Xeral de Ordenación que se avanza ten o seu baseamento na formulación 
dos obxectivos xerais de dereitos fundamentais que xa ten conformado a lexislación 
urbanística xeral, que incide neses dereitos básicos do cidadán e que son 
obxectivos inherentes a todo planeamento urbanístico, polo tanto son de obrigado 
cumprimento, para logo desenvolver uns obxectivos xa propios do plan, coa 
definición previa duns obxectivos xerais do plan nidios, que informaron todo o 
traballo desenvolvido ata o de agora, e, xa que logo, todas as determinacións que 
se conteñen na documentación que agora se achega. 

Estes obxectivos veñen ser, doutra banda, a síntese dialéctica entre uns 
posicionamentos de partida (tanto dos responsables da Administración que formula 
o PXOM coma dos técnicos que as redactan) e o resultado da esculca efectuada no 
medio físico e humano de Camariñas. 

Os obxectivos ou principios informadores actúan, loxicamente, dende o primeiro 
día, dende o intre en que se empeza a traballar; a mesma pescuda informativa non 
é endexamais neutra; o investigador nunca vai na procura duns datos dos que nada 
sabe, senón que persigue algo do que pode non coñecer as características 
cuantitativas ou as cualitativas menos importantes; pero a esencia do obxecto ten 
que a ter interiorizado denantes, se non quere correr o risco de perderse na morea 
dos datos estatísticos. 

Porén, tampouco vale un encadramento nuns principios denantes de comprobar, na 
realidade, que eses principios teñen valencia, e que son quen de servir para o 
obxectivo prioritario. 

3.1 OS OBXECTIVOS XERAIS DA ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

Os PXOM son documentos que se redactan no marco dos dereitos fundamentais da 
Constitución e ao abeiro directo da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do Medio Rural de Galicia, coas modificacións derivadas da 
lei 15/2004 do 29 de decembro (no sucesivo LOUG). 

A citada lei establece como fins da actividade urbanística, en desenvolvemento dos 
principios enunciados nos artigos 45, 46, e 47 da Constitución, os seguintes (artigo 
4) (sinalamos en negriña aqueles que presentan maior carga medio ambiental): 

• Asegurar que o solo se utilice en congruencia coa utilidade pública e a función 
social da propiedade, garantindo o cumprimento das obrigas e cargas 
legalmente establecidas.  

• Impedir a desigual atribución dos beneficios e cargas do planeamento entre os 
propietarios afectados e impoñer a xusta distribución deles.  

• Asegurar a participación da comunidade nas plusvalías que xere a acción 
urbanística dos entes públicos.  

• Preservar o medio físico, os valores tradicionais, os sinais de identidade e a 
memoria histórica de Galicia.  

• Harmonizar as esixencias de ordenación e conservación dos recursos naturais e 
da paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e desenvolvemento 
sostible do territorio e da súa poboación, para contribuír a elevar a calidade de 
vida e a cohesión social da poboación.  
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• Velar para que a actividade urbanística se desenvolva promovendo a máis 
ampla participación social, garantindo os dereitos de información e de iniciativa 
dos particulares, asegurando, en todo caso, a participación dos cidadáns e das 
asociacións por estes constituídas para a defensa dos seus intereses e valores.  

• Conseguir a integración harmónica do territorio e protexer os valores agrarios, 
forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica, fomentando o 
emprego das formas construtivas propias das diversas zonas e garantindo a súa 
integración no medio rural.  

• Fomentar a ordenación e mellora dos núcleos rurais, evitando a degradación e a 
perda das construcións tradicionais, favorecendo o uso e goce do medio rural.  

• Exercer as competencias das administracións públicas de acordo cos principios 
de cooperación, coordinación, asistencia activa e información recíproca, co 
obxectivo de garantir a plena aplicación e eficacia da normativa urbanística.  

3.2 OS OBXECTIVOS XERAIS DO PXOM. 

Como xa temos indicado, a partir dos anteriores imos a desenvolver a definición 
previa duns obxectivos xa propios do plan, que informaron todo o traballo 
desenvolvido ata o de agora, e, xa que logo, todas as determinacións que se 
conteñen na documentación que agora se achega. Deste xeito, o planeamento que 
se vai acometer fai seus estes obxectivos xerais anteriores e ademais desenvolve 
os seguintes obxectivos complementarios: 

• Impulsar unha política de desenvolvemento territorial que favoreza unha 
ocupación equilibrada do territorio, o respecto ao medio ambiente e a 
conservación do solo e da paisaxe, axeitando os usos do territorio á súa 
verdadeira capacidade de acollida. 

• A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do medio rural e 
natural e o desenvolvemento urbanístico e o crecemento ordenado que se ten 
que dar en todos os núcleos e nas vilas a respecto do seu contorno. 

• Ordenar a expansión urbana, aumentando a súa complexidade, reciclando 
tecidos urbanos e vinculando a nova urbanización á xa existente. 

• Axustar o consumo de recursos ás necesidades de crecemento, minimizando a 
ocupación de novo solo co establecemento de densidades urbanas elevadas e 
concentradas en solos xa antropizados, que permitan minimizar as afeccións ao 
solo rústico de calidade produtiva ou ambiental. 

• Procurar unha ordenación que sen alterar grandemente o modelo primixenio 
preexistente, faga concordar o sistema tradicional de asentamentos coas 
tendencias máis positivas de hoxe en día, tentando que se favoreza o 
acaecemento entre esa ordenación e o conxunto de roles desempeñados por 
Camariñas ata agora, máis aqueles novos sobre dos que existen fundadas 
expectativas de que poida xogar no futuro inmediato. 

• O planeamento haberá de perseguir no medio rural a mellora da convivencia 
cotián, procurando ata onde humanamente sexa posible, non só o mantemento, 
senón tamén o aumento da poboación no territorio, respectando a súa 
distribución descentralizada e xerárquica. 

• Contribuír á mobilidade sostible no municipio, mediante a planificación integrada 
dos usos do solo e da mobilidade. 

• A implementación de políticas de solo industrial para as necesidades actuais e 
futuras e a optimización, dentro do contexto comarcal, da localización dos solos 
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necesarios para as actividades produtivas, que hoxe xa está a demandar con 
urxencia. 

• Procurar que se manteña no posible, a multifuncionalidade e a superposición de 
usos do solo, definindo, programando e ordenando harmonicamente as novas 
implantacións para usos residenciais e produtivos e corrixindo as 
disfuncionalidades que se aprecien. 

• Protección dos recursos, os espazos naturais e tamén do patrimonio histórico-
artístico, etnográfico e cultural. 

• A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais e dos lugares de 
encontro e de lecer da poboación, incardinados no obxectivo prioritario da 
mellora xeral da calidade de vida, definindo un sistema de equipamentos 
equilibrado e estratexicamente situado para o adecuado servizo á poboación. 

• Programar a dotación de servizos urbanísticos e infraestruturas necesarios para 
o asentamento da poboación sobre o territorio. 

• Ofrecer un documento normativo completo e doado de aplicar, así coma un 
sistema de xestión urbanística, conforme coa capacidade económica e técnica 
do concello, utilizando ao máximo os mecanismos legais para a obtención das 
dotacións públicas e reparto de cargas e beneficios. 

• Ofrecer medidas de dispoñibilidade e abaratamento de solo, aumento da 
calidade urbanística e edificatoria, xustiza distributiva, executividade e 
efectividade nas súas determinacións. 

• Pular por unha ordenación que sen menoscabo das funcións e roles que máis se 
teñen identificado con Camariñas, aproveite esas e outras novas potencialidades 
se quere conseguir un punto de privilexio dentro da estrutura de vilas da rexión 
económica na que se está a inserir, e a maiores de se converter nunha vila ideal 
para vivir, os roles de: cidade comercial e de servizos, de relaxación e 
descanso, de cultura, vila aberta e turística... en definitiva, vila modernizada, 
racionalizada e desenvolvida. 

• Potenciar os recursos turísticos do municipio mediante a ordenación e defensa 
das zonas territoriais e dos eventos culturais e sociais de interese diferencial 
xeradores de atracción máis alá das fronteiras municipais, e favorecer a 
dotación da infraestrutura turística interna necesaria para sacar proveito destas 
iniciativas. 

• Lograr a sustentabilidade económica e medioambiental das diversas actividades, 
impulsando estratexias integradas de desenvolvemento rural, baseadas nas 
potencialidades específicas dos territorios, promovendo a diversidade funcional. 

• Establecemento dunha orde de prioridades axeitada ás demandas territoriais e 
sociais, que se poidan desenvolver, de acordo coas posibilidades económicas 
previstas, a efectos de primar aquelas actuacións necesarias e sostibles que se 
consideren de maior interese e rendibilidade social, ambiental e económica. 

• Fomentar unha sociedade democrática, socialmente incluínte, cohesionada, 
saudable, segura e xusta que respecte os dereitos fundamentais e a diversidade 
cultural, que ofreza as mesmas oportunidades para todos os seus membros e 
combata a discriminación en todas as súas formas. 

• Desenvolver medidas de cohesión social para construír comunidades máis 
completas e maduras, desenvolvendo plans e medidas de inclusión social e 
sensibilizando á sociedade na responsabilidade individual e colectiva para a 
creación dun modelo participativo, de convivencia e desenvolvemento sostible. 
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• Acadar unha ampla participación social que permita á sociedade ir asumindo 
paulatinamente como súas as determinacións do plan como proxecto colectivo, 
reducindo a conflitividade social e mesmo adiantando as súas posibilidades de 
xestión posterior mediante acordos ou convenios. 

En resumo, perfilar unha nidia idea global de vila integrada en tódolos eidos. 
Conseguir que esa transformación que Camariñas precisa -e que hoxe resulta 
posible-, non se faga de calquera xeito, senón baixo o criterio de compatibilizar o 
crecemento da vila cun desenvolvemento socioeconómico e autosostido, cousa que 
é posible se se lle dá pulo aos valores e ás potencialidades de todo tipo que a vila e 
a súa bisbarra ofrendaban antano, e engadir novos valores, novas potencialidades, 
compatibles coas existentes e coa calidade de vida inicialmente acadada. Isto 
esixirá: rehabilitar, revitalizar, reformar, reestruturar, substituír, crear de novo 
operacións que se terán que desenvolver segundo as condicións das distintas áreas 
e diferentes situacións. Porén, de nada servirían esas actuacións se non se realizan 
baixo unha idea global e cabal definición da vila no territorio da súa área funcional. 
Esta esixencia, que hoxe en día case se considera obvia, non se tivo moi en conta, 
no entanto, á hora de planificar o seu desenvolvemento en ningún dos plans 
elaborados dende o inicio da súa andaina no eido da planificación urbanística. 

3.3 OS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS VARIABLES AMBIENTAIS. 

Protexer, conservar, restaurar e mellorar os ámbitos de valor natural 

Xestionar de modo sustentable os recursos naturais Medio natural 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais 

Protexer e conservar os espazos de interese produtivo agropecuario e 
forestal 

Mellorar a competitividade das zonas rurais incentivando modelos de 
produción respectuosos co medio 

Ordenar os usos e actividades no rural 

Fomentar a diversificación da actividade económica 

Medio rural 

Cohesión do nivel de vida no rural co existente no ámbito urbano 

Protexer e ordenar o espazo litoral 

Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e 
desenvolvemento do concello 

Preservar a calidade ambiental e paisaxística dos espazos litorais 

Medio litoral 

Favorecer a accesibilidade ao espazo litoral 

Medio urbano Favorecer a habitabilidade do medio 

Preservar e protexer os valores paisaxísticos 
Paisaxe 

Xestión e ordenación sustentables da paisaxe 

Promover o aforro dos recursos hídricos a prol dun uso sustentable dos 
mesmos 

Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en 
función das demandas estimadas a teito de planeamento 

Ciclo hídrico 

Reducir os niveis de contaminación das augas. 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais 
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A oferta potencial de usos axustarase ás conclusións dos respectivos 
estudos da demanda 

Fomentaranse estruturas, densas, compactas e complexas 

Favorecerase a mobilidade a través de medios de transporte 
sustentables 

Protexeranse os ámbitos de interese natural e/ou patrimonial 

Consumo de Solo 

Quedarán salvagardados os espazos susceptibles de se ver afectados 
por riscos naturais e socioeconómicos 

Promover o aforro no consumo enerxético 
Enerxía 

Reducir a dependencia de recursos enerxéticos non renovables. 

Emisións contaminantes Redución das emisións contaminantes nocivas tanto para o contorno 
como para a saúde das persoas e os hábitats. 

Xestionar eficientemente a recollida dos diferentes tipos de residuos. 
Xestión de residuos 

Fomentar a redución, reutilización, reciclado e valorización dos residuos 

Mobilidade Fomentar a mobilidade sustentable 

Axustar o parque potencial de vivendas a teito de planeamento, á 
demanda estimada Vivenda 
Facilitar o acceso á vivenda 

Poboación Fomentar o equilibrio demográfico 

Xerar emprego no concello 

Incrementar a produtividade empresarial Actividades económicas 

Aproveitar as sinerxías positivas cos concellos limítrofes 

Garantir a non exclusión 

Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello 

Favorecer un contorno habitable saudable 

Facilitar o acceso ás redes de información e coñecemento 

Integración social 

Facilitar o acceso á educación e á capacitación profesional 
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4 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS. 

4.1 INTRODUCIÓN. 

As alternativas sintéticas de planeamento expostas no presente ISA xustifícanse e 
valóranse en base á integración dos criterios e obxectivos de sustentabilidade 
establecidos no Documento de Referencia remitido pola DXDS. A avaliación 
cualitativa das alternativas realízase a partir do grao (1 mínimo e 5 máximo) 
previsto de consecución dos obxectivos de sustentabilidade. Valóranse por tanto as 
accións e os efectos para conseguir ter un plan máis sustentable. 

Cómpre destacar que o equipo redactor considerou dende o inicio e de maneira 
integrante nas diferentes etapas do PXOM, os aspectos ambientais xunto cos 
socioeconómicos, nas tomas de decisións que se foron levando a cabo nas 
diferentes accións e etapas que configuran o novo PXOM. Así pois, nas fases previas 
da alternativa proposta fóronse agregando e quitando propostas, ata ter o plan 
actual, que é a alternativa 2. Alternativa que compararemos coa proposta de 
planeamento realizada anteriormente, de maior ambición a respecto das 
expectativas de futuro, que é a alternativa 1. Así temos unha alternativa 1 con 
maior reserva de solo residencial fronte á alternativa 2, onde o crecemento 
residencial é moito máis moderado.  

Analizase tamén a alternativa 0, entendendo como tal, non tanto a situación actual 
descrita nos preceptivos estudos do Plan, senón, á evolución da situación actual 
(sen o novo PXOM) nun período razoable de tempo.  

Contémplanse a estes efectos tres alternativas: 

1. A denominada “ALTERNATIVA CERO” é aquela que se basea no mantemento 
da situación actual do territorio, sen modificación do planeamento nin do 
modelo territorial, que se analiza na diagnose realizada sobre o territorio 
municipal na súa situación actual na que se detectaban unha serie de 
deficiencias estruturais que o presente PXOM pretende resolver. 

2. Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e 
economicamente“ALTERNATIVA UN” (que é unha alternativa de ordenación 
elaborada anteriormente, no ano 2006), que incide cunha potenciación 
ambiciosa do crecemento residencial para permitir un auténtico relanzamento 
da actividade municipal. 

3. A“ALTERNATIVA DOUS” que é a proposta do Plan, presenta unha moderada 
proposición de expansión, recoñece a realidade actual e intenta paliar a 
problemática detectada e incorpora as demandas cara unha estratexia de 
sustentabilidade para acadar un modelo territorial que mellore a sociedade e o 
territorio cunha xestión ambiental, territorial e urbanística cunha estratexia que 
intenta resolver moitas das problemáticas territoriais, ambientais e sociais.  

Así temos dúas alternativas de ordenación 1 e 2, ámbalas coherentes cos 
condicionantes de partida expresados na análise obxectiva do contorno e cos 
obxectivos xenéricos do plan.  

4.2 AVALIACIÓN DAS ALTERNATIVAS. 

Analízanse de seguido brevemente as diferentes alternativas, describindo os seus 
efectos para encadrar a súa respectiva valoración e as razóns da selección de 
alternativa realizada polo PXOM. 
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A ALTERNATIVA O, implicaría dar continuidade a un urbanismo desfasado e 
afastado da normativa urbanística e ambiental actualmente en vigor, e 
incompatible coas mínimas esixencias de sustentabilidade económica, social e 
ambiental actuais.  

A “ALTERNATIVA UN”, posúe unha maior ambición a respecto das expectativas 
do futuro. 

A “ALTERNATIVA DOUS”, é a que presumiblemente mellor se adapta ás 
necesidades deste territorio, establecendo criterios e estratexias para a posta en 
valor dos seus recursos; así como accións para a mellora da calidade de vida da 
poboación e das súas expectativas de desenvolvemento, dende a perspectiva da 
sustentabilidade. 

4.2.1 A ALTERNATIVA 0. 

Non desenvolver PXOM adaptado á lexislación e, polo tanto, optar pola continuidade 
das NSP vixentes ou “Alternativa Cero”, impediría ordenar os usos e actividades 
do territorio con criterios de racionalidade e sustentabilidade, polo que as 
problemáticas e debilidades sociais, económicas e ambientais detectadas se 
agravarían. 

Un escenario a medio e longo prazo sen trocar o modelo actual levaría a:  

• Unha maior regresión demográfica e despoboamento. 

• Un estrangulamento da económica local, por mor da escasa diversificación, 
derivada da falla de industria. 

• Unha maior perda de biodiversidade e de calidade paisaxística por mor da 
diseminación de actividades e infraestruturas. 

• Degradación do casco Histórico de Camariñas. 

• Esnaquización do modelo tradicional dos núcleos e das vila de Camariñas, 
Camelle e Ponte do Porto. 

• Perda de atractivo turístico por mor da perda de valores e por non ter oferta 
axeitada para permanecer no territorio.  

• Intensificación da perda de valores paisaxísticos e ecolóxicos do litoral. 

• Intensificación da perda dos valores culturais, etnográficos, antropolóxicos, 
históricos, de todo o territorio. 

• Intensificación da urbanización dispersa e da diseminacións e actividades e 
infraestruturas orixinando desorde territorial e impactos ambientais e 
paisaxísticos. 

• A progresión do efecto invernadoiro, mantida principalmente pola mobilidade 
motorizada crecente. 

• Aumento da contaminación dos solos da auga e do aire, polo déficit de 
infraestruturas e servizos ambientais.  

• Perda de biodiversidade e de calidade paisaxística pola falla de protección 
efectiva dos solos rústicos.  

• Regresión e insuficiente valoración do patrimonio natural, cultural e paisaxístico  

• Un menor desenvolvemento socioeconómico, co afastamento da calidade de 
vida e ambiental sobre todo no referente aos estándares de dotacións urbanas. 
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En conclusión, procesos e tendencias que apuntan cara á insustentabilidade 
ambiental, económica e social do municipio de Camariñas. 

Entre os prexuízos máis destacados da ausencia dun novo planeamento estarían os 
seguintes: 

• Carecer dun marco axeitado co que pular pola revitalización dun municipio 
litoral rural, a recuperación e posta en valor das súas vilas e núcleos rurais, a 
rehabilitación do patrimonio construído e a valorización do patrimonio natural e 
cultural. 

• Non desenvolver mecanismos para aproveitar a riqueza e diversidade dos 
recursos naturais, culturais e turísticos do municipio. 

• Non atallar a crecente degradación da paisaxe litoral, e o estrago de recursos 
pola ausencia de planificación e axeitada ordenación. 

• Imposibilitaría desenvolver solo para actividades económicas, impedindo dar 
axeitada resposta á demanda deste por parte do concello e do empresariado 
local, a falla de solo empresarial e de actividades terciarias,  

• A falla de plan impediría resolver dun xeito racional as deficiencias e carencias 
atopadas nos servizos e infraestruturas e nas dotacións. 

Co panorama descrito, non facer un novo plan significa non facer unha aposta de 
futuro e deixar o municipio que siga coa dinámica do pasado. 

4.2.2 A ALTERNATIVA 1. 

A alternativa 1 é unha proposta ambiciosa onde destacan ás máis de 100 ha de 
ampliacións dos núcleos rurais, e as 54 ha de solo urbanizable.  

En canto ao número de vivendas a alternativa 1 acadaba unha cifra de 1.487.918 
m2 edificables residenciais, que se transforman nun número de vivendas efectivo 
que ofrece unha posibilidade realista de 8.060 vivendas totais. O que significa unha 
posibilidade de 3.532 novas vivendas (un 78 % máis que as actuais). Cifra razoable 
para un modelo ambicioso con novas perspectivas que en boa parte pode 
materializar a reserva demandada de solo urbanizable para usos comerciais-
industriais, que será o motor que tire do resto do modelo. 

Táboa 1: Superficies clasificación alternativa 1 

ALTERNATIVA 1 Ha % 

 SOLO URBANO  139 2,81 

 CONSOLIDADO  139 2,81 

 SOLO URBANIZABLE  54 1,09 

 DELIMITADO  22 0,45 

 NON DELIMITADO  27 0,56 

NON DELIMITADO INDUSTRIAL 4 0,08 

 SOLO NÚCLEO RURAL  194 3,92 

 TRADICIONAL  90 1,82 

 EXPANSIÓN  104 2,10 

 SOLO RÚSTICO  4.557 92,18 

 ENCLAVES NATURAIS  1.150 23,26 
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ALTERNATIVA 1 Ha % 

 AGRARIO  399 8,08 

 FORESTAL  2.172 43,92 

 INFRAESTRUTURAS  56 1,14 

 AUGAS E CAUCES  167 3,37 

 PAISAXÍSTICO  175 3,54 

 ORDINARIO  73 1,48 

 COSTAS  366 7,40 

 PATRIMONIO CULTURAL  0 0,00 

Mapa 1: Clasificacion alternativa 1 

 

4.2.3 A ALTERNATIVA 2. 

A alternativa 2 presenta unha maior moderación do consumo de solo, tanto para as 
ampliacións de núcleos rurais como de solos urbanizables, e ademais os solos 
rústicos de protección ocupan máis superficie polo que o plan consume menos solos 
e vela mellor pola preservación e mellora do patrimonio natural, paisaxístico e 
cultural.  
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Alternativa que se analizará máis polo miúdo no seguinte apartado, agora 
avaliaremos as alternativas utilizando unha metodoloxía moi gráfica para valorar as 
tres alternativas posibles para o Plan (a alternativa 0, 1 e 2), baseada na 
consecución dun único valor, resultado da valoración semi-cualitativa do grao de 
Integración dos criterios de sustentabilidade para cada unha das variables 
establecidas no documento de referencia.  
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O resultado será un valor único que represente como se tiveron en conta as 
variables de sustentabilidade en cada unha das alternativas consideradas na 
elaboración do Plan, que ademais permita realizar unha elección final xustificada. 

O valor global para a elección da alternativa virá dado pola seguinte expresión: 

MOI BAIXO BAIXO MEDIO ALTO MOI ALTO 

1 2 3 4 5 

Unha cuestión a ter en conta para a análise das alternativas son as carencias de 
información en relación a aspectos ambientais que obriga moitas veces a partir de 
hipóteses, extrapolacións ou do coñecemento e experiencia dos técnicos, tanto do 
equipo como dos consultados nas materias obxecto de análise e valoración. 

En conclusión e como se observa na táboa a alternativa cero, como xa se dixo, 
descartouse porque, en primeiro lugar, suporía o prolongamento dunha situación 
caduca, ilegal cun modelo territorial insostible. A alternativa 1 é menos sustentable 
que a 2 acadando unha valoración de 3.2 (MEDIA); sendo a alternativa 2 a que 
acada unha maior puntuación(4.1) posto que camiña con maior pulo ambiental e 
nun novo momento e nun contexto normativo, político, lexislativo de planificación 
onde se está a afondar na necesidade de que as accións territoriais sexan máis 
sustentables e contribúan a lograr cumprir os obxectivos de sustentabilidade 
globais. 
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4.3 ANÁLISE E VALORACIÓN DA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 

A alternativa escollida no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Camariñas é a 
redacción do seu novo planeamento encamiñado cara a sustentabilidade mediante 
a integración de criterios e estratexias para corrixir as problemáticas ambientais e 
socioeconómicas detectadas neste municipio litoral.  

Ordenar urbanisticamente baixo criterios de sustentabilidade e de integración 
ambiental un territorio litoral como Camariñas require dunha aposta que propicie 
unha mellora da calidade de vida e das oportunidades de desenvolvemento da 
poboación, con actuacións que propicien a chegada de turistas, que se fomente a 
creación e desenvolvemento de actividades empresariais, e que se condicione e 
establezan normas de protección do patrimonio natural, cultural e paisaxístico. 

Preséntase un modelo de ordenación que parta primeiramente da súa situación 
costeira e periférica, situación periférica que tense que tomar como diferenciación 
territorial e por tanto como posible factor de tracción positiva, nun territorio litoral 
cun sobresaínte patrimonio natural e cultural. E así o recolle o avance das DOT que 
inclúe a Camariñas dentro da rede de núcleos de identidade do litoral. Segundo os 
plans sectoriais, tanto o plan sectorial empresarial e o plan galego de acuicultura 
inciden en Camariñas, así como outros plans nos sectores turísticos, pesqueiros e 
enerxéticos. E neste contexto o elaborase o plan que presenta un modelo territorial 
policéntrico potenciando as tres áreas urbanas, favorecendo a compacidade dos 
núcleos cara evitar o crecemento difuso no concello.  

A estratexia do modelo de ordenación do plan define e delimita as necesidades que 
debe dar resposta o planeamento, unha vez calculada e xustificada a demanda 
residencial. 
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Xa que logo, as estratexias básicas deste modelo policéntrico que define o plan son: 

Consecución dunhas axeitadas redes de servizos: tanto de abastecemento como de 
saneamento. O Plan fai un esforzo salientable nos servizos de abstecemento e 
saneamento para mellorar o ciclo hídrico e erradicar os vertidos. Calculando a 
capacidade do sistema de abastecemento e a dimensión necesaria do sistema de 
saneamento, para garantir a depuración das augas. 

• Prima a compactación dos núcleos urbanos de Camariñas, Camelle e Ponte do 
Porto. 

• Evita a fragmentación do territorio e a formación de barreiras que produzan 
ruptura na continuidade dos distintos usos previstos nos novos espazos 
urbanos, e dos hábitats. 

• Dota de equipamentos asistencial, deportivo e cultural, localizados nos 
asentamentos principais e secundarios para facilitar o acceso á meirande parte 
da poboación. 

• Integra no sistema de espazos libres do patrimonio natural, mediante a 
definición de corredores verdes. O Plan garante que non se afecta a espazos de 
especial valor (no seu caso establécense medidas correctoras para que os 
espazos de interese se dediquen a espazos libres, mantendo a biodiversidade). 
Creación de grandes corredores ecolóxicos (corredor de Vilán e do río Grande) e 
corredores verdes (Corredor de Camariñas, Corredor do Trasteiro-Ensenada de 
Baza, Corredor do Brea-Lamastredo, Corredor do Lazio-Cuncheiro, Corredor do 
Camelle). Potenciar o uso social do patrimonio natural, como medio de 
protección e posta en valor. A defensa do patrimonio natural é unha peza 
sumamente importante na articulación territorial da vila de Camariñas, 
entendida esa defensa, non só como conservación do existente, senón tamén 
como elemento susceptible da súa posta en valor como recurso económico.  

• Crea actuacións tractoras ou dinamizadoras produtivas, mediante a delimitación 
de dous polígonos empresariais (un deles integrante no PS de áreas 
empresariais) 

• Crea actuacións tractoras ou dinamizadoras turísticas mediante a recuperación e 
posta en valor do patrimonio natural e cultural do concello. 

• En canto á mobilidade, o plan aposta primeiramente polo transporte público e 
segundo no novo plan deberase desenvolver unha rede integrada de carrís bici e 
sendas peonís que permitan articular o territorio, apoiados nos camiños 
existentes  

• Tódolos ámbitos do territorio con valores ambientais, paisaxísticos e de interese 
cultural arqueolóxico ou patrimonial quedan protexidos. O planeamento velará 
pola preservación e mellora do patrimonio natural e promove unha visión 
integradora e holística do territorio.. 

• En canto aos residuos prodúcense melloras no tratamento racional de todo tipo 
de residuos, vertedoiros incontrolados, etc..  

• En canto á atmosfera levaranse a cabo medidas urbanísticas que supoñan a 
rexeneración atmosférica e doutras que impidan ou limiten a contaminación do 
aire. 

• A proposta do novo Plan intenta ser a máis axeitada para corrixir as dinámicas 
negativas detectadas e propiciar unha mellora na calidade de vida e das 
oportunidades de desenvolvemento da poboación de Camariñas e unha serie de 
condicionantes que fomenten a estratexia da sustentabilidade.  
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• Tamén se fomentan accións e actividades para os solos rústicos que potencien 
os seu valores intrínsecos. Nesta alternativa as áreas de crecemento natural, 
isto é as áreas de crecemento residencial que se produce ao redor ou nos 
intersticios dos asentamentos existentes, e nos solos urbanizables residencias 
inténtase conseguir equipamentos e espazos libres e conseguir rematar as 
tramas dos núcleos para conseguir mellorar a imaxe destes núcleos e á vez 
posibilitar novos equipamentos e dotacións. 
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5 IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS 
SOBRE O MEDIO. 

5.1 INTRODUCIÓN.  

Toda intervención antrópica sobre o territorio de calquera magnitude ou 
intensidade, xera un efecto ou impacto sobre os principais parámetros ambientais 
que caracterizan ao mesmo. Con todo, tales efectos poden presentar distinto signo 
(positivo ou negativo) e niveis de reversibilidade (ou de recuperación das 
condicións ambientais preexistentes á execución da actuación). 

5.2 IMPACTOS DE OCUPACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO TERRITORIO.  

Para determinar o impacto de ocupación e transformación do territorio é necesario 
establecer un mapa de capacidade de acollida para que sirva de base no cálculo do 
impacto ambiental das accións do plan xeral, neste caso da categorización proposta 
polo PXOM. Para establecer o mapa de capacidade de acollida é necesario partir da 
análise valorativa do medio, é dicir, dispor dun mapa valorativo do territorio 

5.2.1 COBERTURAS USOS DO TERRITORIO. 

A situación inicial do territorio, o estado pre-operacional, é unha imaxe valorativa 
do concello. Para establecer esta imaxe de Camariñas, estudaranse as fontes 
cartográficas existentes, ortofotografías do territorio e traballo de campo. Como 
base inicial partiuse do mapa de Usos e Coberturas do solo editado pola Xunta de 
Galicia a escala 1/ 25.000 (analizado en capítulos precedentes) o problema é que 
os erros de delimitación das diferentes coberturas (tanto temáticas como espaciais) 
introducía importantes imprecisións ao traballar en escala do PXOM (escalas arredor 
de 1/1.000) polo que se tivo que facer un importante traballo na actualización e 
corrección do devandito mapa. Basicamente o que se fixo foi combinar os mapas de 
usos e coberturas, e unha análise de ortofotografias do territorio que permitiu 
dispor de información precisa das zonas arboradas do ámbito de actuación.  
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As coberturas do territorio recóllense no seguinte mapa:  

 

As superficies dentro de cada unidade recóllense na seguinte táboa:  

Coberturas e usos Hectáreas % 

Núcleos de poboación 183.98 3.62% 

Zonas industriais, comerciais. e de servizo. 12.90 0.25% 

Urbanización. agrícola difusa. 8.20 0.16% 

Prados 5.31 0.10% 

Prados en maioría e cultivos. anuais. e especies. madeireiras. 120.86 2.38% 

Prados en maioría e cultivos. anuais. e mato 1,064.48 20.94% 

Mato 102.03 2.01% 

Mato-pasteiro 161.04 3.17% 

Mato-pasteiro con rocha 996.23 19.60% 

Mato e especies. madeireiras 1,001.87 19.71% 

Eucalipto 1.04 0.02% 

Piñeiro 122.99 2.42% 

Eucalipto e piñeiro 1,140.27 22.43% 

Rochedos costeiros 83.38 1.64% 

Praias, dunas e areais 73.91 1.45% 

Marismas 4.51 0.09% 

Total 5,083.00 100.00% 
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Na táboa apréciase que a cobertura que acada unha maior superficie é a dedicada a 
eucaliptos e piñeiros co 22.43 % da superficie do concello, seguida pola de prados 
en maioría e cultivos anuais e mato, ocupando un 20.94 % da superficie.  

5.2.2 DESCRICIÓN DAS COBERTURAS E VALORACION CARA A SÚA 

CONSERVACIÓN. 

5.2.2.1 Núcleos de poboación. 

 
COBERTURA EDIFICIOS CASAS E RÚAS 
Uso Residencial e servizos 
Estrutura Simple 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi apto  

5.2.2.2 Zonas industriais, comerciais. e de servizo 

 
COBERTURA EDIFICIOS NAVES E RÚAS 
Uso Residencial Comercial e servizos 
Estrutura Simple 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi apto 

5.2.2.3 Urbanización. agrícola difusa. 

 
COBERTURA CASAS < 20%, CULTIVOS E BALDÍOS 
Uso Residencial agrícola de autoconsumo 
Estrutura Mosaico irregular de parcelas pequenas 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi apto 

 

5.2.2.4 Prados 

COBERTURA PRADOS 
Uso Gandería tradicional 
Estrutura Simple 

Dinamismo Tendencia ao abandono e á substitución de 
vacún por ovino 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 
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5.2.2.5 Prados en maioría e cultivos. anuais. e especies. Madeireiras. 

 

Cobertura Prados > 50 %, cultivos anuais, especies 
madeireiras > 20 %, casas 

Uso Gandería tradicional, agrícola de 
autoconsumo, residencial, madeireiro 

Estrutura Mosaico irregular de parcelas pequenas 

Dinamismo 
Tendencia ao abandono da actividade 
agrícola-gandeira á repoboación con 
especies madeireiras 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 

5.2.2.6 Prados en maioría e cultivos. anuais. e mato 

 

Cobertura Prados > 50 %, cultivos anuais, Mato > 20 %, 
casas 

Uso Gandería tradicional, agrícola de 
autoconsumo, residencial. 

Estrutura Mosaico irregular de parcelas pequenas 

Dinamismo 

Son zonas co prado nun estado de 
abandono. O uso está cambiando cara á 
edificación, principalmente na costa. 
Tendencia ao abandono da actividade 
agrícola-gandeira e á substitución de vacún 
por ovino O mato invade unha parte moi 
significativa dos terreos agrícolas 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 

5.2.2.7 Mato 

 
Cobertura Mato 
Uso Cinexético e outros usos silvícolas 
Estrutura Simple 

Dinamismo Tendencia cara á repoboación con especies 
madeireiras 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Alto 

5.2.2.8 Mato-pasteiro 

 
Cobertura Pasteiro arbustivo 
Uso Gandería de montaña e Cinexético 
Estrutura Asociación 
Dinamismo Tendencia á repoboación con especies 
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madeireiras ou ao pasteiro dependendo da 
zona 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 

5.2.2.9 Mato-pasteiro con rocha 

 
Cobertura Pasteiro arbustivo, rocha > 20 % 
Uso Cinexético e Gandería de montaña. 
Estrutura Asociación 
Dinamismo Tendencia cara á perda de solo e vexetación 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi baixo 

5.2.2.10 Mato e especies. Madeireiras 

 
Cobertura Mato e especies madeireiras 
Uso Madeireiro, cinexético outros usos silvícolas 
Estrutura Mosaico e/ou asociación 

Dinamismo 
Tendencia á repoboación e rexeneración de 
especies madeireiras, piñeiro e eucalipto 
fundamentalmente 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 

5.2.2.11 Eucalipto 

Cobertura Eucalipto 
Uso Madeireiro. 
Estrutura Simple 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 

5.2.2.12 Piñeiro 

 
Cobertura Piñeiro 
Uso Madeireiro. 
Estrutura Simple 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Medio 
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5.2.2.13 Eucalipto e piñeiro 

 
Cobertura Eucalipto e piñeiro 
Uso Madeireiro. 
Estrutura Mosaico e/ou asociación 
Dinamismo Tendencia á expansión 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Baixo 

5.2.2.14 Rochedos costeiros 

Cobertura Rochas 
Uso Marisqueo 
Estrutura Simple 
Dinamismo Tendencia á erosionarse 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi baixo 

5.2.2.15 Praias, dunas e areais 

 
Cobertura Area 
Uso Recreativo 
Estrutura Simple 

Dinamismo Tendencia ao incremento da actividade 
turística 

Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico Moi baixo 

5.2.2.16 Marismas 

Cobertura Auga, area e vexetación 
Uso Recreativo e cultivos mariños 
Estrutura Asociación 
Dinamismo Tendencia a conservación 
Aptitude para desenvolvemento 
urbanístico  Moi baixo 

 
Con estes datos conformamos o seguinte mapa de aptitude para urbanizar: 
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5.2.3 DETERMINACIÓNS DO PLAN.  

Para que exista un impacto territorial debe introducirse un uso novo no territorio ou 
un xa existente nunha zona dedicada a outro uso. O plan divide o territorio en Solo 
Rústico ordinario, Solo Rústico de Especial Protección (Enclaves naturais, agrario, 
forestal, infraestruturas, augas e canles e patrimonio cultural) de Núcleo Rural 
(tradicional e expansión) e Solo Urbano (consolidado e non consolidado) Solo 
Urbanizable, (delimitado e non delimitado). 

No mapa seguinte preséntase a categorización do concello no novo PXOM. 
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Na táboa seguinte recóllense as superficies e a porcentaxe sobre o total.  

SOLO URBANO   
CATEGORÍA Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
CONSOLIDADO 1.359.392,34 2,67% 
NON CONSOLIDADO 157.110,61 0,31% 
SOLO DE NÚCLEO RURAL   
CATEGORÍA Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
NÚCLEO RURAL COMÚN 691.271,54 1,36% 
NÚCLEO RURAL TRADICIONAL 796.186,47 1,56% 
SOLO URBANIZABLE   
CATEGORÍA Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
DELIMITADO 382.212,18 0,75% 
NON DELIMITADO 67.595,37 0,13% 
SOLO RÚSTICO   
CATEGORÍA Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
DE AUGAS E CAUCES 6.591.805,71 12,93% 
AGRARIO 3.875.674,85 7,60% 
COSTAS 4.132.678,15 8,11% 
ENCLAVES NATURAIS 11.242.894,82 22,05% 
FORESTAL 17.977.286,27 35,26% 
INFRAESTRUTURAS 1.399.952,40 2,75% 
ORDINARIO 82.281,12 0,16% 
PAISAXE 1.917.468,73 3,76% 
PATRIMONIO CULTURAL 197.565,80 0,39% 
SISTEMA XERAL   
CATEGORÍA Superficie (m²) Porcentaxe (%) 
PLAN ESPECIAL DE PORTOS 106.793,09 0,21% 
TOTAL: 50.978.169,45 100,00% 

5.2.4 A CAPACIDADE DE ACOLLIDA.  

Para determinar o impacto ambiental superpóñense a localización dos usos 
propostos no plan (mapa de clasificación do solo) sobre o mapa de capacidade de 
acollida. O nivel de discordancia entre a vocación do territorio representada polo 
mapa de capacidade de acollida e as determinacións do plan dará unha idea do tipo 
e o significado do impacto e polo tanto, dos seus valores, é dicir, a maior 
discordancia maior impacto, e a maior similitude menor impacto.  

5.2.4.1 Metodoloxía.  

O presente estudo baséase nas capacidades de análise dos sistemas de información 
xeográficos (SIX) que permiten a realización de estudos multicriterio.  

Os estudos multicriterio ponderan diversos factores do territorio con criterios 
lóxicos e de forma xeorreferenciada.  

A análise multicriterio baséase na teoría da decisión que, a súa vez fundaméntase 
na lóxica. O método trata de seleccionar e posteriormente avaliar un conxunto de 
criterios previamente xeorreferenciados e, por medio de procedementos lóxicos, 
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obter un mapa que exprese a interacción de ditos criterios. Para iso, emprega a 
análise a través de “a combinación lineal ponderada (WLC)” que permite o emprego 
da lóxica difusa, é dicir, as variables empregadas non responden a criterios de apto 
ou non apto, senón que prevé unha escala de aptitude continua dende moi apto a 
non apto, que se achega máis á variación real do criterio. Por exemplo, a pendente 
non determina a posibilidade da construción, senón que establece unha graduación 
onde resulta máis apto construír en pendentes suaves que en pendentes abruptas.  

Este tipo de análise esixe establecer os criterios de análise e ponderar os pesos de 
cada criterio, en relación cos demais.  

A análise desenvólvese de acordo ás seguintes fases:  

a) Establecemento dos criterios da análise: Distínguese dous tipos criterios.  

a.1) Restricións:  

Unha restrición representa unha limitación taxativa provocada por un determinado 
factor. É polo tanto unha análise booleana (si ou non) sen valores intermedios. 
(responde a preguntas que só se poden responder en termos de Si ou Non).  

a.2) Factores:  

Un factor é un criterio non taxativo, é dicir, que permite establecer unha escala de 
aceptación (dende moi adecuado ata inadecuado, pasando por tódalas respostas 
intermedias).  

Para introducir os factores na análise é necesario que estes se atopen 
estandarizados, é dicir, que todos os factores teñan o mesmo rango de variación (0 
– 255) e que este rango represente a adecuación do factor ao obxectivo da análise. 

O proceso de estandarización realízase por medio de funcións matemáticas que 
permiten a adecuación dos factores aos obxectivos da escala de aceptación 
desexada.  

b) Ponderación dos factores.  

O procedemento permite establecer que criterio pesa máis á hora de decidir. Por 
exemplo, se un sitio é apto segundo o tipo de pendente pero inadecuado dende o 
punto de vista da distancia ás estradas principais. A ponderación dos pesos 
realizada polo procedemento de ponderación de pares, seguindo a lóxica desenvolta 
por T. Saaty por medio do proceso xerárquico analítico. Nel, os pesos son 
comparados por parellas e a suma total dos pesos deben sumar a unidade.  

c) Realización da combinación lineal ponderada. 

Nesta fase todos os factores son multiplicados por factor de ponderación e divididos 
polo número de factores analizados. Por último, multiplícase o resultado pola imaxe 
booleana que contén as restricións (valores de “0” no caso do ámbito da restrición 
e “1” para o resto) dado que “0” multiplicado por calquera cifra é igual a “0” a 
restrición sempre toma o valor mínimo e para as zonas que non son restricións ao 
multiplicar por “1” mantense o valor inicial.  

5.2.4.2 Determinación dos criterios ambientais.  

O obxectivo fundamental deste traballo é determinar que zonas do concello teñen 
maior capacidade de acollida para ser urbanizadas e, polo tanto, cales presentarían 
peores características para ese fin.  

De acordo á metodoloxía explicada no capítulo precedente, trátase na primeira fase 
de determinar que factores do medio e de que forma interveñen para determinar a 
capacidade de acollida do territorio.  
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Na determinación da capacidade de acollida interveñen dous factores contrapostos, 
por unha banda está o valor ambiental do territorio, que en si mesmo 
proporciónanos unha idea do impacto, atendendo a que se unha zona de alto valor 
ambiental é transformada, o cambio induciría un gran impacto e ao contrario, e por 
outra a aptitude do territorio para ser urbanizado, que representa as vantaxes da 
estrutura e conformación do territorio para ser urbanizado, simplificando a idea 
trátase de que un territorio que presente características favorables á urbanización 
(por exemplo ter poucos desniveis, estar ben comunicado etc) se ademais non 
presenta ningún valor ambiental (por exemplo é un terreo ruderal, sen valor 
botánico ou faunístico de ningún tipo) constituiría un terreo con gran aptitude para 
o proceso de urbanización e viceversa.  

Na práctica os territorios presentan valores intermedios en ambos sentidos. E 
doutra banda un mesmo factor do territorio pode ter un valor ambivalente, xa que 
a súa consideración pode protexer os valores naturais do territorio e á vez 
determina unha boa aptitude para a urbanización. Por exemplo o factor distancia ás 
edificacións, que analizaremos máis adiante, presenta esa conduta, xa que por 
unha banda urbanizar áreas próximas a zonas xa urbanizadas rebaixa os custos da 
urbanización ao acceder con facilidade ás infraestruturas básicas, e doutra banda 
diminúe a ocupación do territorio, preservando o solo para usos vinculados, por 
poñer un exemplo, á actividade rural ou de lecer, etc.  

Precisamente, por todo isto, o método elixido da análise borrosa, que permite 
considerar aspectos intermedios en cada factor no proceso de toma de decisións, 
resulta, ao noso xuízo, óptimo para determinar a capacidade de acollida.  

a) Restricións  

Considéranse como restricións os ámbitos externos ao concello, os espazos 
protexidos pola normativa existente (ZEPVN) e as zonas de policía dos cursos 
fluviais, esta última restrición non ten un carácter de restrición absoluta, xa que 
nestes sitios está permitida a edificación se conta coa autorización de organismo de 
conca, neste caso Augas de Galicia. Cómpre lembrar que en solo urbano é 
frecuente a existencia de canles e as construcións non están afastadas os cen 
metros de policía. 

b) Factores.  

b.1) Proximidade a zonas construídas.  

Fomenta a diminución do consumo de solo: Introduce na análises da capacidade de 
acollida o obxectivo de “Moderación non consumo de recursos” xa que este factor 
tende a corrixir o alto consumo de solo que produce un sistema de asentamento 
diseminado, ao ponderar positivamente o agrupamento das vivendas. 

Fomenta a conservación da biodiversidade e do patrimonio natural: introduce o 
obxectivo “Conservación da biodiversidade e do patrimonio natural” xa que permite 
un desenvolvemento sostible ao concentrar as infraestruturas (viarias e de 
servizos), aforrando un importante impacto ambiental asociado á construción deste 
tipo de infraestruturas.  

Tende a abaratar bos custos de creación e instalación de infraestruturas de servizos 
ás novas edificacións, xa que ao fomentar a concentración evita alongar 
innecesariamente a rede de infraestruturas, co consecuente aforro de custos do 
erario público.  

Para o seu cálculo tómanse como base as edificacións existentes no concello. A 
partir destas áreas, calcúlase a distancia euclidiana destas zonas, en relación á 
superficie do concello, e estandarízase o factor a través dunha función lineal 
monotonamente decrecente, de tal forma que as zonas distantes 100 m das 
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edificacións tomen valor 255 (máxima aptitude) e as zonas máis afastadas de 200 
m acaden o valor 0 (mínima aptitude)  

No caso dos solos industrias este factor invértese, xa que non se considera unha 
boa práctica ter solos industriais preto das vivendas, pola que se considerou un 
factor monotonamente crecente de tal xeito que non sexan apto os solos industriais 
a unha distancia menor de 30, e que acaden o óptimo a partir dos 40 m . 

b. 2) Distancia ás vías de comunicación  

Que as novas urbanizacións tendan a situarse preto das vías de comunicación ten 
unha compoñente ambiental importante, posto que tende a evitar a construción de 
novas estradas co aforro dos custos ambientais, sociais, e económicos que a súa 
construción soporta. 

Para a realización deste apartado consideráronse as vías de comunicación máis 
importantes existentes no concello. 

Para a súa consideración como factor, calculouse a distancia euclidiana das vías 
consideradas no ámbito de Camariñas e estandarizouse o factor cunha función 
lineal monotonamente decrecente, de tal forma que a capacidade de acollida para 
este factor empece a diminuír a partir de 100 m da estrada, e acade o valor mínimo 
a 300 m de distancia  

Este tipo de estandarización responde á seguinte función:  

b.3) Valor da aptitude ou desenvolvemento urbanístico.  

Pártese do mapa de aptitude para o desenvolvemento urbanístico e estandarízanse 
estes valores, de acordo coa seguinte táboa: 

Táboa 1Estandarización do factor valor ambiental  

Aptitude  Valor estandarización 
Moi alta 255 
Alta 192 
Media 128 
Baixa 64 
Moi Baixa 0 

b.4) Factor pendente.  

A pendente do territorio representa un factor de restrición á urbanización, así pois, 
en pendentes fortes é necesario realizar importantes movementos de terra para 
poder construír. Estes movementos de terra provocan importantes impactos 
ambientais fundamentalmente relacionados coa calidade visual da paisaxe e coa 
drenaxe das augas. Ademais, os movementos de terras en fortes pendentes poden 
producir, dependendo dos materiais, problemas de estabilidade en ditos noiros.  

Para avaliar o factor pendente considérase a seguinte función lineal, 
monotonamente decrecente na que se considera óptimas pendentes ata 10 % e o 
seu valor decrece de forma acusada, acadando un valor nulo en pendentes 
superiores ao 20 % 

No caso de urbanizacións para uso industrial consideráronse os seguintes valores: 
óptimos ata 15 % e o valor acada o valor 0 en pendentes do 30 % 

b.5) Factor altitude do territorio.  

Este factor pondera negativamente as urbanizacións en zonas elevadas do concello, 
por tanto, en zonas de alta visibilidade, diminuíndo o impacto paisaxístico que as 
novas edificacións puideran ocasionar. Para avaliar o factor pendente considérase a 
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seguinte función lineal monotonamente decrecente, onde se considera óptimo ata 
70 m e acada o mínimo valor os 130m  

No caso industrial considéranse os seguintes valores máis restritivos, sendo o 
óptimo ata os 50, valor mínimo os 70 m 

5.2.4.3. Ponderación dos pesos dos factores  

De todos os factores, consideramos necesario dar unha maior preponderancia ao 
factor valor ambiental das unidades ambiental, co fin de garantir unha mellor 
preservación dos valores naturais, polo que lle damos a este factor un peso dobre 
que aos demais.  

Táboa 2: Factores de ponderación  

FACTOR PESO 

Factor distancia a casas 0.33 

Factor distancia a vías de comunicación 0.17 

Factor pendente 0.17 

Factor valor medioambiental das coberturas do territorio 0.17 

Factor altitude do territorio 0.17 

Coeficiente de consistencia = 0.00, Polo tanto a consistencia é aceptable.  

5.2.4.3 Media ponderada ordenado (OWA).  

É un procedemento polo cal se controla a forma na que os factores ponderados son 
agregados no mapa de capacidade de acollida. Introdúcese o concepto de 
intercambio e risco, o primeiro indica que se hai unha zona con alto valor e outra 
con baixo, ambas se compensan tendo unha zona de valor medio, isto non sempre 
é conveniente e por este procedemento podemos, píxel a píxel, controlar este 
intercambio, por exemplo, evitando que un valor moi baixo dun só factor condicione 
a un conxunto de valores altos. Isto lévanos ao concepto de risco, pois con este 
procedemento asumimos un grao controlado de risco, isto é, a solución menos 
arriscada é a de que se un só factor ten un baixo valor nun punto, simplemente 
consideramos que esa zona ten unha baixa capacidade de acollida, con todo, se 
consideramos que só o desbotamos se a media ponderada para esa zona é baixa, 
asumimos un risco medio. Pois ben, coa aplicación do OWA podemos definir unha 
atenuación nos valores extremos, que é o procedemento empregado neste caso.  

5.2.5 IMPACTO TERRITORIAL.  

5.2.5.1 Metodoloxía.  

O impacto territorial identifícase superpondo a localización das accións con grande 
significación territorial ao mapa de capacidade de acollida. No caso dun PXOM, 
estas accións están ligadas ás actividades propias do proceso urbanizador e estes 
procesos concéntranse territorialmente nos solos que o PXOM cualifica como 
urbanizables e urbanos non consolidados.  

Xa que logo, se superpoñemos os dous tipos de solo ou plano de capacidade de 
acollida e analizamos a superficie destes solos, incluída en cada rango de 
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capacidade de acollida, obteremos unha primeira aproximación á magnitude do 
impacto.  

Esta primeira estimación é, con todo, insuficiente para unha avaliación en detalle, 
que permita identificar os impactos coa suficiente precisión, para permitir a 
determinación das medidas correctoras  

Polo tanto é necesario establecer unha valoración do impacto por unidade de 
actuación (é dicir por ámbito en SUNC ou por sector en solo urbanizable.)  

Para isto proponse a seguinte metodoloxía:  

• Calcular a superficie de cada sector, desagregada por rango de capacidade de 
acollida.  

• Estimar un valor que permita a comparación por unidade do impacto; neste 
caso tomamos o valor da media da superficie de cada categoría de capacidade 
de acollida.  

 

 

5.2.5.2 Impacto sobre solo urbanos non consolidados.  

Se cruzamos o mapa de capacidade de acollida cos terreos cualificados como SUNC, obtense 
a seguinte táboa: 
 
 M2 % 
Moi baixa 0.00 0.00%
baixa 0.00 0.00%
Medio 0.00 0.00%
Alta 22.42 0.01%
Moi alta 153,027.01 97.40%
Restricións 4,061.18 2.58%
total 157,110.61 100.00%
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Estes datos reflicten una moi boa capacidade de acollida, aínda que existe un 4% 
da superficie situada en zonas de restricións, que en realidade correspondese con 
zonas de policía dos ríos do concello. A importancia ambiental desta situación 
tratarase caso a caso na análise polo miúdo das diferentes actuacións, en capítulos 
posteriores. 

5.2.5.3 Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable delimitado 
residenciais.  

Se cruzamos o mapa de capacidade de acollida cos terreos cualificados como SUDL, 
obtense a seguinte táboa:  

Rangos m2 % 
Moi baixa 0.00 0.00%
Baixa 0.00 0.00%
Media 0.00 0.00%
Alta 0.00 0.00%
Moi alta 67,215.98 54.12%
Restrición 56,984.89 45.88%
Total 124,200.86 100.00%

 
A táboa pon de manifesto que o impacto territorial do solo urbanizable delimitado é 
moi baixo, se ben existe o problema xa comentado das superficie situada en zonas 
de restricións por estar dentro da zona de policía dos ríos.  

5.2.5.4 Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable delimitado 
industrial.  

Analogamente aos casos anteriores cruzamos o mapa de capacidade de acollida cos 
SUDL industriais, obtendo a seguinte táboa.  

 
Rangos m2 % 

Moi baixa 0.00 0.00%
Baixa 0.00 0.00%
Media 369.94 0.14%
Alta 13,355.37 5.18%
Moi alta 185,801.11 72.01%
Restrición 58,484 22.67%
Total 258,011.17 100.00%

Os resultados son semellantes aos anteriores, se ben unha parte pequena da 
superficie sitúase en solos de capacidade alta. Dáse a mesma problemática cas 
superficies afectadas polas zonas de policía. 
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5.2.5.5 Capacidade de acollida para a proposta de solo urbanizable non delimitado. 

Rangos m2 % 
Moi baixa 0 0.00%
Baixa 0 0.00%
Media 0 0.00%
Alta 0 0.00%
Moi alta 39,997.97 59.17%
Restrición 27,597.40 40.83%
Total 67,595.37 100.00%

Os resultados son similares pero cunha importante superficie situadas en zonas de 
policía dos ríos. 

5.3 IMPACTOS POR ÁMBITOS E SECTORES DE ACTUACIÓN (SUNC, SUDL E 
SUND).  

Aínda que globalmente a análise efectuada nos sitúa ante un impacto territorial 
pequeno é necesario considerar os diferentes ámbitos e sectores de actuación para 
identificar con máis precisión a magnitude dos impactos e a localización das 
actuacións susceptibles de provocar maiores impactos. 

As seguintes fichas recollen a clasificación do impacto, de acordo á metodoloxía 
empregada, así como os factores ambientais incidentes no mapa de capacidade de 
acollida (unidades ambientais e mapa de pendente) e os paramentos urbanísticos 
básicos de cada actuación. En cada ficha ademais indícanse as medidas correctoras 
e minimizadoras do impacto ambiental proposto.  



APR-A1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A2
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A3
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A4
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A5
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A7
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A8
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A9
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A10
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A11
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-A12
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 50 10025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-B2
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-B3
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-B4
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-B5
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-C1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-C2
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-C3
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



APR-C4
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDI-A1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 50 10025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDI-B1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 50 100 15025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDR-A1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDR-A2
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDR-A3
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UDR-B1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras



UNDR-B1
CLAVE DO ÁMBITO

- Deberánse considerar solucións de integración das edificacións no contorno, en
especial daquelas visuais dende os areais situados na súa proximidade (Praia
Area da vila e Lingunde) recurrindo ao apantallamento visual empregando
preferiblemente especies vexetais en contraposición a peches opacos. En
consecuencia, deberánse limitar as alturas dos peches e muros artificias das
parcelas resultantes detallando as condicións xerais da normativa.
- A solución que se proxecte deberá evitar a formación de medianeiras sin
resolver en dirección ao espazo costeiro.

- Recoñecer unha zona urbanizada “de facto” xurdida a marxe do planeamento
coa finalidade de dar a precisa estrutura que sustente a colmatación das
parcelas vacantes, regulando a necesidade de dotacións e mellora dos accesos
viarios sobre a estrada principal (AC-432)
- Dotar dunha reserva considerable de prazas de estacionamento de vehículos
cumprindo coas determinacións do Plan de Ordenación do Litoral en canto a
proximidade das praias de Area da vila e Lingunde evitando a sobrecarga de
vehículos naquelas zonas máis inmediatas aos areais. En todo caso estas
reservas de aparcamento deberán ser tidas en conta a maiores daquelas que
fixa o punto de 5 desta ficha en canto as reservas mínimas para sistemas locais.

COMPATIBLECLASIFICACIÓN DO IMPACTO

OBSERVACIÓNS

OBXECTIVOS: MEDIDAS PARTICULARES

Deberan minimizarse os movementos de
terra e manter a topografia natural na
medida do posible.

60.365,64

SUPERFICIE DELIMITADA:

0,4

UNIFAMILIAR 483

2.414,63

6.036,58

EDIFICABILIDADE: Cesións ELZV SL:

Cesións EQDC SL:TIPOLOXÍA: APARCAMENTOS TOTAIS:

¤

DATOS DE ORDENACIÓN:

Medidas sobre a morfoloxía:

0 5025
metros

m² m²/m²

pzas.

m²

m²
das cales son públicas:

121 pzas.

Medidas sobre as ribeiras
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5.4 IMPACTOS SOBRE AS VARIABLES TERRITORIAIS.  

Esta fase do ISA comprende a identificación e avaliación global dos efectos 
positivos e negativos máis significativos que, a priori, se prevé que poidan derivar 
directamente das accións deste PXOM, polo tanto neste apartado valorarse os 
efectos que sobre a sustentabilidade prevense a escala de definición do PXOM. 

As accións que establece o novo PXOM se sintetizan nas seguintes linas:  

Liñas 1 Consolidación da trama dos núcleos urbanos consolidados e rurais tradicionais 

Liñas 2 Áreas de reparto en solo urbano non consolidado 

Liñas 3 Plans especiais de protección e rehabilitación 

Liñas 4 Expansión de núcleos rurais 

Liñas 5 Sectores de solo urbanizable delimitado residencial 

Liñas 6 Sectores de solo urbanizable delimitado industrial 

Liñas 7 Sectores de solo urbanizable non delimitado residencial 

Liñas 8 Novos sistemas viarios de comunicación 

Liñas 9 Novos equipamentos de sistemas xeral ao local 

Liñas 10 Novos espazos libres de sistemas xeral ao local 

Considéranse variables de sustentabilidade, as determinadas no documento de 
referencia emitido pola Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 
que son as seguintes:  

1 Medio natural 
2 Medio rural 

3 Medio litoral 

4 Medio urbano 

5 Paisaxe 

6 Ciclo hídrico 

7 Patrimonio 

8 Consumo de Solo 

9 Enerxía 

10 Emisións contaminantes 

11 Xestión de residuos 

12 Mobilidade 

13 Vivenda 

14 Poboación 

15 Actividades económicas 

16 Integración social 

Cómpre dicir que existen dificultades na estimación dos efectos ambientais 
derivados da falla de datos á escala necesaria para moitas das variables 
ambientais. Así pois, ao non ter para moitas das variables ningún valor límite nin 
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medicións, non podemos establecer cando un efecto pode ser significativo e cando 
non, de xeito cuantitativo.  

A valoración que se fai, consta de dúas aproximacións complementarias. Primeiro, 
avalíanse as interaccións entre as accións do PXOM sobre as variables de 
sustentabilidade e segundo, estímase a magnitude do impacto. 

Para a primeira aproximación configúrase unha táboa matriz na cal se determinan 
aquelas iteracións que provocan efectos significativos, indicando ademais se o 
efecto é positivo ou negativo. En xeral, un efecto considerouse significativo cando 
afecta de xeito tanxible a algún dos aspectos relevantes descritos na ISA. Con todo, 
é necesario comprender que non existe un criterio inequívoco ou unha liña divisoria 
clara entre os efectos significativos e non significativos, por isto, e de acordo co 
principio de precaución, considerouse conveniente aplicar a cualificación de efecto 
significativo a todos aqueles casos que presenten dúbidas.  

A segunda matriz analiza a magnitude do impacto de xeito cualitativo en cinco 
categorías:  

• Moi positivo 

• Positivo 

• Neutro 

• Negativo 

• Moi negativo 
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Matriz tipo de impacto  
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En conxunto a valoración global reflíctese na seguinte táboa  

Tipo de impacto nº % interaccións % total impactos 

impactos positivos 66 45.83% 61.11% 

Impactos negativos 42 29.17% 38.89% 

Sen interacción 36 25.00% 

Interaccións posibles 144 100.00% 
 

A táboa pon de manifesto, que o 61.1 % dos impactos son positivos fronte ao 39 % 
que son negativos. 

A segunda matriz pódese extraer a seguinte táboa: 

 Interaccións Máximo valor teórico Valor alcanzado 
Porcentaxe 
respecto o 
total% 

Impactos positivos 66 132 88 66.67% 

Impactos negativos 42 84 62 73.81% 

Sen interacción 36 

Interaccións posibles 144 
 

A táboa amosa que se todos impactos positivos fosen moi positivo, o valor máximo 
teórico acadado sería 132 e tras a valoración feita quedámonos no 66.7 % dese 
valor. Mentres que en relación ao impacto negativo o valor máximo sería 84 e 
acadamos o 73.81 % dese valor o que permite matizar que se ben se produce un 
maior número de iteracións positivas, estas son moi positivas en algo máis da 
metade, mentres que se producen menos impactos positivos pero estes son moi 
negativos en case dous terzos deles. 
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS. 

6.1 INTRODUCIÓN.  

Unha vez determinada a magnitude do impacto ambiental é necesario establecer as 
medidas para minimizalo. 

6.2 CLASIFICACIÓN DAS MEDIDAS PROTECTORAS E CORRECTORAS: 

As medidas correctoras e protectoras que se presentan neste apartado son de 
varios tipos, segundo o seu ámbito de incidencia. 

• Medidas xenéricas: Son aquelas deseñadas para a redución dos impactos 
xerados pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro 
destas medidas distínguense dos tipos:  

• Medidas de protección vectorial encamiñadas a protexer os distintos 
vectores medio ambientais (atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, 
vexetación, fauna, paisaxe). 

• Medias horizontais ou transversais que abordan cuestións xerais da 
sustentabilidade. 

• Medidas particulares: medidas de aplicación en determinadas actuacións. As 
clasificadas como de impacto compatible pero que se producen en zonas de 
pendente elevada o dentro da zona de policía dos ríos. 

6.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN VECTORIAL. 

Neste apartado determínase a incidencia tipo das accións propias do proceso 
urbanizador, así como un conxunto de medidas protectoras ou correctoras referidas 
a cada elemento ou vector do medio. 

6.3.1 ACCIÓNS TIPO DO PROCESO URBANIZADOR E A SÚA INCIDENCIA NO 

MEDIO. 

As actividades potencialmente deturpadoras ligadas á posta en marcha de novo 
desenvolvemento urbanístico recóllense na seguinte táboa. Tamén se elaboran 
unha relación das accións primarias, susceptibles de producir un impacto sobre o 
medio. 
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Táboa 2: Impactos propios da actividade urbanizadora 

MEDIO 

fases 

  
ACCIONES PRIMARIAS 

  A
TM

O
S

FE
R

A
 

  R
E

LE
V

O
E

 S
O

LO
S

 

  H
ID

R
O

LO
X

ÍA
 

  V
E

X
E

TA
C

IÓ
N

 

  FA
U

N
A

 

  P
A

IS
A

X
E

 

Explanacións e movementos de terra X X X X X X 

Edificios e instalacións e infraestruturas  X X x X X 

Obras auxiliares X X X X X X 

Movemento de maquinaria  X X X X  

Fase de C
onstrución 

Residuos X  X X X X 

Trafico X  X X X  

Actividade propia da urbanización X  X X X  

Fase de explotación 

Servizos xerais X   X  X 

 

6.3.1.1 Impactos sobre a atmosfera 

a) Fase de urbanización e construción; con carácter xeral cómpre considerar que: 

• Os impactos son temporais en tanto se realizan na fase de construción.  

• Que os impactos derivados dos escapes dos vehículos están regulados pola 
lexislación e é preceptivo pasar as revisións periódicas (inspección técnica de 
vehículos) que entre outros paramentos regula as emisións. 

• Con respecto á xeración de ruídos, nesta fase produciranse ruídos de 
intensidade media, propios de ditas labores urbanizadoras, especialmente pola 
operación de maquinaria que afectará á atmosfera, sendo este impacto de 
carácter puntual.  
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Táboa 3: Impactos sobre a atmosfera na fase de construción 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS ACCIÓNS SECUNDARIAS TIPO DE 

IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Escavación  

Recheos de terra 

Voaduras e perforacións 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de edificios que 
interfiran 

Incremento das 
partículas en 
suspensión. 

Xeración de 
ruídos 

Obras auxiliares Iluminación Incremento 
luminosidade 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, a curto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

Movementos interiores Movemento de 
maquinaria 

movementos exteriores 

Emisións dos 
escapes dos 
vehículos. 

Xeración de 
ruídos. 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, a curto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

Destrución de 
residuos Queimas incontroladas Emisións de 

gases nocivos 

Negativo, directo,simple, 
sinérxico, a curto prazo, 
temporal, reversible, 
recuperable, 
descontinuo, periódico 

b) Fase de explotación 

As emisións de gases á atmosfera polo sistema de calefacción e auga quente (se 
son de combustión) e circulación de vehículos, son en xeral gases de efecto 
invernadoiro e están relacionados tamén cos procesos de “Smog fotoquímico” 

Táboa 4 Impactos sobre a atmosfera na fase explotación 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS ACCIÓNS SECUNDARIAS TIPO DE IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Trafico Emisión de ruído vibracións e 
contaminantes 

Emisións dos 
escapes dos 
vehículos 

Xeración de ruídos 
rodaxe, 
aerodinámicos, e 
funcionamento 
motor. 

Negativo, 
directo,acumulativo, 
sinérxico, a longo 
prazo, persistente, 
irreversible, 
recuperable, 
continuo, periódico 

Emisións de ruído, vibracións, e 
contaminantes 

Actividade 
xeral 

Xeración de residuos 

Emisións de gases 
nocivos 

Xeración de ruídos 

Negativo, 
directo,acumulativo, 
sinérxico,a largo 
prazo, persistente, 
irreversible, 
recuperable, 
continuo, periódico 
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6.3.1.2 Impactos sobre o relevo e os solos 

a) Fase de urbanización e construción: 

Os labores de movementos de terras e explanacións provocarán un importante 
impacto porque os horizontes do solo serán eliminados ou alterados total ou 
parcialmente, e a topografía alterada. 

Táboa 5: Impacto sobre o relevo e os solos na fase de construción 

ACCIÓNS PRIMARIAS ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 

Escavación 

Recheos de terra 

Voaduras e perforacións 

Explanacións e 
movementos de terra 

Préstamos e vertedoiros 

Perda de solo 
fértil 

Cambios na 
topografía 

Cambios na 
estrutura do 
solo 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, curto prazo, 
permanentes, irreversible, 
non recuperable, continuo, 
estable 

Construción de edificios 

Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 

Edificios e instalacións 

Construción de firmes 

Diminución da 
permeabilidade 
do terreo 

Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, curto 
prazo, permanentes, 
irreversible, non 
recuperable, continuo, 
estable 

Camiños de servizos Obras auxiliares 

Parques de maquinaria e 
oficinas 

Diminución da 
permeabilidade 
do terreo 

Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, curto 
prazo, permanentes, 
irreversible, non 
recuperable, continuo, 
estable 

Movemento de 
maquinaria 

Movementos interiores Diminución da 
permeabilidade 
do terreo 

Incremento da 
erosión por 
escorrenta 
superficial 

Negativo, directo/indirecto, 
acumulativo, sinérxico, curto 
prazo, temporal reversible, 
recuperable, continuo, 
estable 

b) Fase de explotación: 

Durante a fase de explotación non é previsible ningún impacto salientable sobre o 
relevo e o solo.  

6.3.1.3 Impactos sobre a hidroloxía.  

a) Fase urbanización e construción 
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Táboa 6: Impactos sobre a hidroloxía fase de construción 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 

Escavación 

Recheos de terra 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Préstamos e 
vertedoiros 

Alteración de 
drenaxes 
superficiais 

Alteración de 
caudais 
subterráneos 

Alteración da 
calidade da auga 

Negativo, directo, simple, sinérxico, a 
curto prazo, permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non periódico 

Construción de 
edificios 

Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construción de 
firmes 

Incremento da 
velocidade de 
escorrenta 

Alteración da 
calidade da auga 

Negativo, directo, simple, sinérxico, a 
curto prazo, permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non periódico 

Camiños de 
servizos 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

Obras auxiliares 

Cerramentos 

Incremento da 
velocidade de 
escorrenta 

Alteración da 
calidade da auga 

Negativo, directo, simple, sinérxico, a 
curto prazo, permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non periódico 

Movementos 
interiores 

Movemento de 
maquinaria 

Movementos 
exteriores 

Alteración da 
calidade da auga 

Negativo, directo, simple, sinérxico,a 
curto prazo, permanente, reversible, 
recuperable, continuo, non periódico 

b) Fase de funcionamento 

Táboa 7: Impactos sobre a hidroloxía na fase de funcionamento 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Tráfico Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo, acumulativo, sinérxico, 
longo prazo, permanente, reversible, 
irrecuperable, continuo, regular 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Actividade 
xeral 

Xeración de residuos 

Alteración da 
calidade da 
auga 

Negativo, directo, acumulativo, sinérxico, 
longo prazo, permanente, reversible, 
irrecuperable, continuo, regular 
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6.3.1.4 Impacto sobre a vexetación. 

A) Fase de urbanización-construción. 

Todo proxecto urbanizador implica unha reordenación de usos, polo tanto, unha 
afección á cuberta vexetal. 

Táboa 8: Impactos sobre a vexetación na fase de Construción 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 

Recheos de terra 

Voaduras e 
perforacións 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Prestamos e 
vertedoiros 

Redución da 
cuberta vexetal 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Alteración de 
hábitats 

Negativo, directo, simple, non sinérxico, 
curto prazo, permanente, irreversible, 
recuperable, descontinuo, irregular 

Construción de 
edificios 

Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construción de 
firmes 

Redución da 
cuberta vexetal 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Alteración de 
habitas 

Negativo, directo, simple, non sinérxico, 
curto prazo, temporal, reversible, 
recuperable, descontinuo, irregular 

Camiños de 
servizos 

obras auxiliares 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

Redución da 
cuberta vexetal 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Alteración de 
hábitats 

Negativo, directo, simple, non sinérxico, 
curto prazo, temporal, reversible, 
recuperable, descontinuo, irregular 

Movemento de 
maquinaria 

Movementos 
interiores 

Redución da 
cuberta vexetal 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Alteración de 
hábitats 

Negativo, directo, simple, non sinérxico, 
curto prazo, temporal, reversible, 
recuperable, descontinuo, irregular 

Destrución de 
residuos 

Queimas 
incontroladas 

Redución da 
cuberta vexetal 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Alteración de 
hábitats 

Negativo, directo, simple, non sinérxico, 
curto prazo, temporal, reversible, 
recuperable, descontinuo, irregular 
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b) Fase funcionamento. 

Os impactos sobre a vexetación nesta fase derivaranse da posible contaminación 
evacuada polo tráfico rodado ou a actividade industrial. 

Táboa 9: Impactos sobre a vexetación na fase de funcionamento 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Tráfico 
Emisión de ruído 
vibracións e 
contaminantes 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Negativo, indirecto, simple, non sinérxico, 
longo prazo, permanente, irreversible, 
irrecuperable, descontinuo, irregular 

Actividade 
industrial 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Diminución da 
actividade 
vexetativa 

Negativo, indirecto, simple, non sinérxico, 
longo prazo, permanente, irreversible, 
irrecuperable, descontinuo, irregular 

6.3.1.5 Impacto sobre a fauna. 

a) Fase de urbanización e Construción. 

Táboa 10: Impactos sobre a fauna na fase de Construción 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS TIPO DE IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 
Escavación 

Recheos de terra 

Voaduras e 
perforacións 
Préstamos e 
vertedoiros 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de 
edificios que interfiran 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 
Alteración de 
pautas de conduta 
por estrés inducido 
 

Negativo, directo,simple, sinérxico, 
curto prazo, temporal, reversible, 
recuperable, 
Descontinuo, irregular 

Construción de 
edificios 
Construción das 
infraestruturas 
Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construción de firmes 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 
Alteración de 
pautas de conduta 
por estres inducido 
 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, curto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
Descontinuo, irregular 

Iluminación 

Camiños de servizos 

Parques de maquinaria 
e oficinas 

Obras auxiliares 

Cerramentos 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 
 
Alteración de 
pautas de conduta 
por estres inducido 
 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, curto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
Descontinuo, irregular 

Movementos interiores Movemento de 
maquinaria 

Movementos exteriores 

Destrución de 
residuos Queimas incontroladas 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 
Alteración de 
pautas de conduta 
por estres inducido 
 

Negativo, directo, simple, 
sinérxico, curto prazo, temporal, 
reversible, recuperable, 
Descontinuo, irregular 
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b) Fase funcionamento. 

Cómpre introducir un aspecto non considerado de forma expresa na táboa coas 
zonas verdes, e outros espazos que finalmente poidan sustentar unha cuberta 
vexetal e sexan susceptibles de xerar novos hábitats, mesmo nalgúns casos 
mellores que os existentes, que poden servir de acubillo á fauna. Xa que logo, 
estariamos nun caso de impacto ambiental positivo. 

Por tanto, o impacto global sobre a fauna, que introduce o planeamento, resulta de 
considerar os impactos negativos en oposición ao impacto positivo provocado pola 
creación de novos hábitats xerados na zonas verdes e espazos privados vexetados.  

Táboa 11: Impactos sobre a fauna na fase de funcionamento 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS TIPO DE IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Emisión de ruído, 
vibracións e 
contaminantes 

Trafico 

Tráfico rodado 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 

Alteración de 
pautas de conduta 
por estres inducido 

Negativo, directo, simple, sinérxico, 
longo prazo, permanente, 
irreversible, continuo, regular 

Emisións de ruído, 
vibracións, e 
contaminantes 

Actividade 
industrial 

Xeración de residuos 

Diminución ou 
alteración do 
hábitat. 

Alteración de 
pautas de conduta 
por estres inducido 

Negativo, directo, simple, sinérxico, 
longo prazo, permanente, 
irreversible, continuo, regular 
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6.3.1.6 Impacto sobre a paisaxe. 

a) Fase de urbanización e Construción 

ACCIÓNS 
PRIMARIAS 

ACCIÓNS 
SECUNDARIAS 

TIPO DE 
IMPACTO CARACTERIZACIÓN 

Rozas e despexe 

Escavación  

Recheos de terra 

Préstamos e 
vertedoiros 

Explanacións e 
movementos de 
terra 

Demolicións de 
edificios que 
interfiran 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a curto prazo, permanente 
irreversible, irrecuperable, continuo. 

Construción de 
edificios 

Construción das 
infraestruturas 

Obras de drenaxe 

Edificios e 
instalacións 

Construción de 
firmes 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a curto prazo, permanente 
irreversible, irrecuperable, continuo. 

Sinalización 

Iluminación 

Camiños de 
servizos 

Parques de 
maquinaria e 
oficinas 

Obras auxiliares 

Cerramentos 

Redución das 
cuncas visuais 
das zonas 
arboradas 

Negativo, directo, acumulativo, 
sinérxico, a curto prazo, permanente 
irreversible, irrecuperable, continuo. 

b) Fase funcionamento. 

Non se prevé ningún impacto. 

6.3.2 DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS VECTORIAIS. 

6.3.2.1 Medidas correctoras sobre a Atmosfera. 

a) Fase de execución: 

• Minimizaranse as escavacións. 

• Racionalización do movemento da maquinaria pesada. 

• Regas periódicas, nas épocas de baixa pluviometría na zona de traballo, así 
coma sobre as áreas de amoreamento de materiais. 
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• Cubrir cun toldo impermeable os camións que transporten material e lavar as 
rodas dos camións que saian dan zonas de obras. 

• Empregarase maquinaria de construción adecuada e supervisarase o seu 
correcto mantemento e posta a punto, co fin de que cumpra a normativa de 
emisións que resulte de aplicación, debendo dispor de documentación 
acreditativa ao respecto. 

• Prohibición da queima de monte baixo, leña, aceites, plásticos, etcétera e 
calquera tipo de fogueira, non autorizada pola dirección de obra. 

• As superficies onde se produzan acumulacións de terra, recubriranse cun toldo 
impermeable debidamente suxeito e estarán debidamente ancoradas ao solo, 
para evitar o seu desprendemento. 

• Estableceranse límites horarios, evitando a realización de obras ou movementos 
de maquinaria fóra do período diúrno. 

• Como medida preventiva para minimizar o incremento dos niveis sonoros 
producidos pola maquinaria utilizada, levarase a cabo o correcto mantemento 
da mesma que permita o cumprimento da lexislación vixente en materia de 
emisión de ruídos en maquinaria de obras públicas. Asemade, procederase á 
instalación dos dispositivos antivibratorios necesarios.  

• Extremaranse as medidas na proximidade de centros hospitalarios, debendo 
deseñar un plan de control das emisións acústicas, determinado, de ser 
necesario o tipo e lugar de instalación das pantallas sonoras. 

b) Fase de funcionamento: 

• Establecemento dun control de emisións que garante o cumprimento das 
normativas de aplicación. 

• Cumprimento da normativa municipal sobre instalación de placas solares e 
placas fotovoltaicas. 

• Para o alumeado público, tanto da rede viaria, vías, zonas verdes e espazos 
libres deberan: 

• Utilizar o tipo de alumeado máis adecuado segundo uso: viario, peonil, 
ornamental. 

• Utilizar sistemas de acendido como células fotoeléctricas de gran calidade ou 
reloxos astronómicos para asegurar que o alumeado non permaneza prendido 
durante as horas de luz natural. 

• Emprego de lámpadas de vapor de sodio ou outras que minimicen o consumo 
de enerxía e reduzan a contaminación. 

• Dispor que os peches das luminarias sexan planos e o material utilizado teña 
gran calidade de transmisión e resista os efectos da intemperie e o paso do 
tempo. 

• Controlar o cumprimento da normativa de ruídos, tanto municipal como xeral. 

• Regularanse os usos e horarios de actividades, de acordo á lexislación vixente. 
Verificaranse nas licenzas o cumprimento das limitacións das ordenanzas e 
normativas. 
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6.3.2.2 Medidas correctoras sobre Impactos sobre o relevo e os solos 

a) Fase de execución: 

• De forma previa ao comezo das obras sinalarase, por medio dun balizamento, o 
ámbito da obra protexendo así os terreos adxacentes ás obras e os terreos de 
cesión de zonas verdes.  

• Minorización dos movementos de terras. 

• Adecuación da urbanización ás condición topográficas.  

• Naturalización dos noiros.  

• No caso de que se precise material procedente de canteira para o 
desenvolvemento das obras, este deberá proceder de canteiras autorizadas. 
Asemade, no caso de que o formigón ou o aglomerado asfáltico proceda dende 
planta ou plantas externas, estas deben contar coas súas correspondentes 
autorizacións. 

• Evitaranse os riscos de escorregamento mediante un deseño axeitado dos 
noiros, con pendentes tendidas ou abancalamentos. Outras medidas adicionais 
son: a instalación de redes, mallas ou plantacións. Esta última medida permite 
ademais de reducir a velocidade de escorrentía e a erosión superficial, realizar 
unha función filtro, aumentando a capacidade de infiltración e diminuíndo o 
fluxo de auga. Deberase proceder á captación de augas de escorrentía de vías e 
demais zonas pavimentadas. 

• Retirada, almacenamento e acondicionamento da terra vexetal útil  

b) Fase de explotación  

• Non se considera a existencia de impactos 

6.3.2.3 Medidas correctoras sobre a hidroloxía  

a) Fase de urbanización e construción: 

• Adecuación das zonas de acumulación de terras. 

• Previamente á realización de tarefas de mantemento e reparación da 
maquinaria de obra non apta para circular por estrada, deberán dispoñerse na 
zona os medios necesarios para evitar a chegada de vertidos accidentais ao 
solo, facilitando a súa recollida. No caso da maquinaria apta para esta 
circulación, estas tarefas deberán realizarse en talleres autorizados. 

• As instalacións de obra e parques de maquinaria localizaranse preferentemente 
en áreas impermeables e polo tanto non vulnerables. 

• No suposto de realizar almacenamento temporal dos residuos, mentres non 
sexan entregados a un xestor autorizado, localizaranse dentro da zona de obras 
en superficies delimitadas e sinalizadas nas que se disporán contedores ou 
outros medios necesarios para evitar posibles afeccións ao solo e como 
consecuencia ás augas superficiais e subterráneas. 

b) Fase de explotación 

• A contemplación da rede separativa de pluviais e fecais é unha medida 
correctora recollida na normativa do plan. 
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6.3.2.4 Medidas correctoras sobre a vexetación. 

a) Fase de urbanización e construción: 

• Balizamento da vexetación non afectada polas obras, para evitar a súa 
destrución accidental ou innecesaria.  

• Conservación do manto vexetal para estender nas zonas verdes ou 
axardinamentos, mantendo mentres non se use en condicións de conservación 
axeitadas. 

• Plantacións de vexetación autóctona nos espazos de zonas verdes e beirarrúas. 

• Transplantaranse noutros puntos próximos aqueles exemplares arbóreos de 
interese mellor conservados. 

• Para a realización de cortas das especies arbóreas debe terse en conta o 
disposto no Regulamento de Montes, tendo que facer a correspondente 
comunicación de corta ou solicitude de autorización, segundo o caso. 

• Os restos vexetais que se produzan, deberán ser xestionados axeitadamente, 
prevalecendo sempre a súa valorización. No caso de depositalos no terreo, 
deberán ser triturados e espallados homoxeneamente, para permitir unha 
rápida incorporación ao solo. 

b) Fase funcionamento 

• Os expresados no apartado de contaminación atmosférica da que derivan os 
posibles danos sobre a vexetación. 

• Emprego de métodos de silvicultivo non agresivos para o medio 

• Racionalización e optimización das técnicas de rego nas zonas verdes. 

• Os restos vexetais que se produzan, deberán ser xestionados axeitadamente, 
prevalecendo sempre a súa valorización. No caso de depositalos no terreo, 
deberán ser triturados e espallados homoxeneamente, para permitir unha 
rápida incorporación ao solo. 

6.3.2.5 Medidas correctoras sobre a fauna. 

a) Fase de urbanización e construción: 

• No caso da existencia na zona de nidificación dalgunha especie protexida, será 
necesario informar ao servizo de protección da natureza. 

b) Fase funcionamento 

• Procederase á colocación de caixas niño no sistema xeral de zonas verdes. 

6.3.2.6 Medidas correctoras sobre a paisaxe. 

a) Fase de urbanización e construción: 

• As propostas son as mesmas que para o impacto sobre a vexetación. 

b) Fase de explotación 

• Aproveitar os axardinamentos das zoas verdes para provocar pantallas vexetais, 
sobre as cuncas visuais ás naves industriais. 

• Adecuación estética do contorno das edificacións.  
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• Plantacións e axardinamento, evitando deixar superficies de solo sen 
vexetación.  

• Elección nas plantacións arbóreas de especies autóctonas ou frecuentes na área. 

6.3.2.7 Medidas correctoras sobre os residuos. 

a) Fase de urbanización e construción: 

• Tódolos residuos xerados xestionaranse conforme á lexislación vixente de 
aplicación, en función da súa natureza, primando a súa reciclaxe ou 
reutilización, fronte ao vertido 

• Os residuos almacenaranse en colectores ata a súa entrega a xestor autorizado, 
situados na zona de instalacións de obra, atendendo aos criterios de 
almacenamento establecidos na lexislación vixente e sinalizando claramente a 
súa presenza, debéndose informar ao persoal da obra sobre a situación destas 
zonas. 

• Ao finalizar as obras, e antes do inicio da fase de explotación, debese retirar e 
xestionar adecuadamente a totalidade dos residuos de obra. 

b) Fase de explotación 

• Cumprimento da normativa sectorial de aplicación 

• Para os residuos urbanos ou asimilables disporanse o número de colectores e 
papeleiras axeitados para a súa recepción, previndo a instalación dos tipos de 
colectores necesarios para a recollida selectiva de refugallos. Estes residuos 
serán recollidos e transportados a vertedoiros controlados e autorizados pola 
administración competente. 

6.3.3 MEDIDAS HORIZONTAIS.  

6.3.3.1 CONECTIBILIDADE.  

As normas cara a conectibilidade dos espazos perseguen evitar o illamento dos 
espazos naturais e manter a permeabilidade ecolóxica do territorio. 

• Dotar dunha continuidade física, na medida do posible, os espazos libres e 
zonas verdes locais para potenciar a función de corredor biolóxico.  

• Garantir na medida do posible os espazos libres e zonas verdes locais cos 
sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes. Así pois, establécense as 
conexións que garanten a viabilidade da flora e fauna entre os espazos verdes 
existentes e dos de nova creación, tanto xerais como locais e entre todos os 
espazos verdes e os solos rústicos de especial protección.  

• Introducir o concepto de conectibilidade tamén no deseño dos espazos libres 
urbanos e en xeral no tratamento da vexetación urbana, mediante a utilización 
de arborado autóctono e especies vexetais adaptadas ás condicións 
bioclimáticas. 

• Promover a substitución da vexetación autóctona (pinos e eucaliptos) por 
vexetación autóctona. 

• Fomentar a plantación de vexetación arborada autóctona, tanto nos espazos 
verdes como nas plantacións lineais, nos espazos peonís ou beirarrúas. 
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• Utilizar as franxas fluviais como zonas verdes, establecendo medidas 
preventivas e de mellora destes espazos para conseguir compaxinar a 
protección natural co uso e goce público. 

• Mellorar o tratamento nos solos rústicos, para acadar unha maior 
biodiversidade, mediante a mellora da diversidade forestal, a creación de novos 
parques…  

• Deseñar as novas edificacións das urbanizacións, tendo en conta as edificacións 
do contorno do ámbito, procurando agrupar as novas edificacións cara os 
espazos máis edificados.  

6.3.4 PROMOVER A MOBILIDADE SOSTIBLE. 

• Fomentar a creación de carrís bici e aparcadoiros. 

• Conectar as áreas residenciais previstas e as adxacentes, sempre que sexa 
posible cos sistemas xerais de zonas verdes, mediante sendas peonís e ou carrís 
bici. 

6.3.5 MEDIDAS ENCAMIÑADAS A REDUCIR O CONSUMO ENERXÉTICO E 

AUMENTAR A EFICIENCIA ENERXÉTICA NO TERMO MUNICIPAL.  

• Enerxía solar: Considérase unha medida correctora de gran calado a aprobación 
e a aplicación por parte do concello dunha ordenanza municipal sobre captación 
e aproveitamento da enerxía solar para usos térmicos en edificios e instalacións 
non termo municipal. 

• Os edificios terán en conta as condicións bioclimáticas da contorna, de maneira 
que o deseño dos mesmos favoreza a súa eficiencia enerxética.  

• Iluminación natural: no deseño do edificio ou construción, a iluminación diúrna 
será de preferencia e basicamente natural (solar) en todas as súas 
dependencias, de maneira que a iluminación artificial só sexa considerada como 
unha solución excepcional e de urxencia para as horas diúrnas. 

• Alumeado eléctrico: a instalación de alumeado eléctrico deseñarase utilizando 
lámpadas e luminarias de máxima eficiencia alumínica, minimizando no posible 
a potencia eléctrica instalada para o seu destino. O alumeado eléctrico dos 
novos espazos públicos deseñarase con criterios de aforro enerxético e 
utilizaranse medios que garantan unha diminución do consumo medio anual 
como os farois autoalimentados con placas fotovoltaicas. Neste sentido 
recoméndase:  

• Implantar farois de iluminación dos espazos públicos e viarios 
interiores alimentadas por paneis fotovoltaicos instalados sobre as 
mesmas e/ou dispositivos de iluminación de baixo consumo 
enerxético. Regulación da intensidade alumínica mediante sistemas 
automáticos de control (emprego de iluminación pública só nas 
franxas horarias con maiores requirimentos de iluminación).  

• Propiciarase o uso das enerxías renovables nas edificacións e no 
alumeado público, de tal forma que todos os instrumentos de 
desenvolvemento e execución do planeamento conterán un apartado 



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      127 

dedicado ao uso das devanditas enerxías na edificación e no 
alumeado público.  

6.3.6 MEDIDAS ENCAMIÑADAS A DIMINUÍR, EN XERAL, A AFECCIÓN SOBRE O 

CICLO DO AUGA, EN PARTICULAR A REDUCIR O CONSUMO DE AUGA E 

AUMENTAR A EFICIENCIA NO USO DOS RECURSO HÍDRICOS.  

• O planeamento de desenvolvemento e os proxectos de urbanización ou 
execución de actuacións deberán incorporar:  

• Tanto para os novos solos urbanos coma para os urbanizables 
deberase detallar o sistema de abastecemento e saneamento os cales 
han de ampliarse para a totalidade dos terreos a urbanizar, así coma 
a súa conexión ás redes municipais de abastecemento e saneamento.  

• O sistema de saneamento deberá contemplar a separación da 
recollida das augas pluviais das residuais, debendo estas últimas 
reconducirse á estación depuradora prevista. O saneamento 
realizarase normalmente polo sistema separativo, cando se verta a 
colectores de uso público.  

• Deberase garantir antes da ocupación dos novos solos ou do 
funcionamento das actividades a desenvolver a execución e bo 
estado dos distintos sistemas de abastecemento e saneamento, así 
como do resto das infraestruturas de urbanización.  

• O Concello elaborará unha Ordenanza para o Fomento do Aforro de Auga que 
deberá entrar en vigor antes dun ano tras aprobarse definitivamente o PGOU.  

• Dita ordenanza establecerá as condicións de aforro de auga nos 
edificios a respectar polos proxectos construtivos e demais 
instrumentos de desenvolvemento e execución do planeamento.  

• Ao obxecto de minimizar o gasto de auga, nos puntos de consumo deseñaranse 
mecanismos adecuados para permitir o máximo aforro do fluído, e para ese 
efecto:  

• As billas dos aparellos sanitarios de consumo individual disporán de 
aireadores de chorro ou similares.  

• O mecanismo de accionamento da descarga das cisternas dos 
inodoros disporá da posibilidade de deter a descarga a vontade do 
usuario ou de dobre ou triplo sistema de descarga.  

• Os cabezais de ducha implementarán un sistema de aforro de auga a 
nivel de subministracións individuais, garantindo un caudal máximo 
asumible. 

• As billas e os alimentadores dos aparellos sanitarios de uso público 
disporán de temporizadores ou calquera outro mecanismo eficaz para 
o aforro no consumo de auga.  

• Maximizarase a superficie de parques e xardíns con mínimas 
esixencias de auga e, caso de que fose necesario, con sistemas de 
rego de alto rendemento.  
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6.3.7 MEDIDAS ENCAMIÑADAS A ORDENAR A XESTIÓN DOS RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

• Tanto para os novos solos urbanos como para os urbanizables deberase detallar 
o sistema de recollida de residuos sólidos, os cales han de ampliarse para a 
totalidade dos terreos a urbanizar, así como a súa inclusión no sistema de 
xestión dos residuos sólidos urbanos.  

• En relación á recollida de residuos, deberase contemplar a implantación da 
recollida selectiva. 
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7 PROPOSTA DE PLAN DE SEGUIMENTO. 

Elabórase unha proposta dun Plan de Seguimento Ambiental (PSA) mediante un 
conxunto de indicadores, concibidos como parámetros ou factores que permite 
coñecer de xeito rápido e preciso o estado en que se atopa o planeamento no 
tempo. A partir do plan inicialmente establecido, e logo das determinacións 
establecidas pola Memoria Ambiental emitida pola CMATI, procedese a axustar o 
Plan de seguimento ao especificado no anexo I da citada Memoria Ambiental da 
CMATI, e no mesmo senso, procedese a establecer unha periodicidade anual para 
remitir os Informes a CMATI, e a avaliar a eficacia das medidas propostas no ISA e 
as que sexa necesario adoptar no caso de que aparezan desviacións non previstas. 

Este conxunto de indicadores permitira saber a condición e situacións global do 
medio ambiente e do escenario económico e social de Camariñas e deberán servir 
para: 

• Determinar a eficacia das medidas de protección ambiental. 

• Comprobar que as medidas preventivas e correctoras propostas leváronse a 
cabo e son eficaces. 

• Verificar os efectos previstos e detectar novos efectos non previstos. 

• Advertir sobre os valores acadados polos indicadores seleccionados. 

• Obter información útil para mellorar o coñecemento das repercusións 
ambientais de plans do mesmo tipo en ámbitos similares. 

• Seguimento das medidas preventivas e correctoras propostas, para comprobar 
que estas foron levadas a cabo e ademais, en gran parte dos casos, permitirá 
identificar posibles impactos non previstos. 

• Seguimento da evolución das variables de sustentabilidade tralo PXOM 

Este Plan de Seguimento desenvolverase durante o período de vixencia do PXOM, e 
implicará a elaboración polo Concello de Camariñas dunha serie de informes 
periódicos, que serán remitidos ao organismo competente en materia 
medioambiental, é dicir, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible da Xunta de Galicia e aos organismos e administracións que esta 
determine. Os Informes de Seguimento terán unha periodicidade anual, agás que o 
organismo competente en materia medioambiental estime oportuna outra 
periodicidade. 

Os Informes do Plan de seguimento deberán contemplar os indicadores establecidos 
neste Informe, a eficacia das actuacións e, no seu caso, os novos problemas 
ambientais detectados,  

As medidas tomadas neste Informe de Sustentabilidade Ambiental para o 
planeamento de desenvolvemento deberán ser supervisadas por técnicos 
competentes, mediante un Programa de Seguimento e Vixilancia Ambiental a definir 
no Planeamento de desenvolvemento dos solos urbanizables industriais e 
residenciais e nos solos urbanizables non delimitados residenciais para a eficacia e 
o cumprimento de ditas medidas preventivas e correctoras, para no caso de 
observarse efectos non previstos ou que as medida sexan ineficaces ou 
insuficientes notificarase á Consellería para tomar de forma coordinada as medidas 
oportunas. 
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INDICADORES PARA O PXOM DE CAMARIÑAS 

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  
  
Número de accións de mellora paisaxística 
Descrición:  Todas aquelas actuacións sobre a paisaxe que 

melloren a contorna  
Unidade de medida:  Total de actuacións  
Fonte de datos:  Municipal  
Método de cálculo:  - 

P
A

IS
A

X
E
 

Actualización:  Bianual  
   

Espazos e áreas protexidas 
Descrición:  Superficie (ha) espazos e áreas recollidos recollidas 

nalgunha das categorías da Lei 9/2001 de 
Conservación da Natureza de Galicia e da Lei 
42/2007, do 13 de Descrición:  
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 
  
Roteiros verdes 
Descrición:  Acondicionamento de sendeiros para uso público dos 

espazos naturais  
Unidade de medida:  km  
Fonte de datos:  Municipal  
Método de cálculo:  Lonxitude total de roteiros verdes  

N
A

T
U

R
E
Z

A
 

Actualización:  Anual  
  

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. 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

Actualización:  Revisión ou vixencia do Plan 
   



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      131 

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  
  
Taxa total de emprego  
Descrición:  A taxa de emprego defínese como a proporción de 

persoas ocupadas dentro do grupo de poboación con 
idade comprendida entre os 15 e os 64 anos. A súa 
evolución positiva asóciase con maiores niveis de 
cohesión social e calidade de vida  

Unidade de medida:  % 
Fonte de datos:  IGE 
Método de cálculo:  Nº persoas ocupadas / nº persoas en idade activa 
Actualización:  Anual 
  
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  
  
Acceso á sociedade da información 
Descrición:  Porcentaxe de vivendas con conexión a 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 
  
Superficie de parques públicos e zonas verdes en relacción ao número de 
habitantes 
Descrición:  avaliar a dispoñibilidade de espazos de socialización 

e ocio ao aire libre 
Unidade de medida:  m² / hab. 
Fonte de datos:  Municipal 
Método de cálculo:  m² zonas verdes / nº habitantes censados 

S
O

C
IE

D
A

D
E
 

Actualización:  Revisión do Plan 
  

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  

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Actualización:  Anual 
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Accesibilidade a servizos públicos (abundancia) 
Descrición:  Informa sobre o número de dotacionais totais 

(existentes e proxectados) no  
planeamento en relación ao número de habitantes 

Unidade de medida:  Número de habitantes por tipo de equipamento 
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  

Actualización:  Revisión ou modificación do PXOM 
  
Accesibilidade a servizos públicos (distancia) 
Descrición:  Informa sobre a distancia de desprazamento apra 

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  

M
E
D

IO
 U

R
B

A
N

O
 

Actualización:  Revisión ou modificación do PXOM 
   

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 e pasteiros  
Actualización:  Anual  
  
Abandono de terras agrarias 
Descrición:  Indica o grao de abandono de parcelas de SAU. Este 

indicador está relacionado coa perda de poboación, 
co incremento de perigo de incendio e coa perda de 
biodiversidade de especies de flora e fauna 
vinculadas a hábitats agrarios 

Unidade de medida:  %  
Fonte de datos:  Consellería do medio rural  
Método de cálculo:  SAU (ha) de terreos abandonados / SAU (ha)  
Actualización:  Anual  
  
Agricultura ecolóxica 
Descrición:  Indica o grao de implantación de sistemas de 

explotación agrícola e gandeira orgánicos  
Unidade de medida:  ha 

Fonte de datos:  
CRAEGA (Consello regulador de agricultura ecolóxica 
de Galicia) 

Método de cálculo:  Sumatorio da superficie agrícola  
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Actualización:  Anual 
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Especialización gandeira 
Descrición:  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 
  
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 relacción á SAU dos seguintes 
tipos de terras agrarias: prados, pradeiras, 
pasteiros, cultivos herbáceos (cereais, forraxeiros, 
tubérculos, leguminosas, flores e viveiros) e cultivos 
leñosos (froiteiras, viñedo) 

Actualización:  Anual  
  
Especialización forestal 
Descrición:  Reparto de volumes de cortas de madeira por 

especies forestais  
Unidade de medida:  m³ 

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

Método de cálculo:  Volume de corta de madeira por especie forestal 
Actualización:  Anual 
  
Intensificación agrogandeira 
Descrición:  A intensificación se mide en termos de carga 

gandeira 
Unidade de medida:  UGM (unidades de gando maior) 

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 
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Actualización:  Anual 
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Empresas con sistema de xestión ambiental 
Descrición:  Informa da integración da compoñente ambiental 

nos sistemas de produción existentes. Na 
actualidade os sistemas máis estendidos de xestión 
ambiental son a norma ISO 14001 e o sistema 
comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) 

Unidade de medida:  % 

Fonte de datos:  
Rexistro EMAS: CMATI; ISO 14001: Consellería de 
Innovación e Industria 
(www.observatoriocalidade.org) 

Método de cálculo:  Nº de empresas con sistema implantado de xestión 
ambiental/ nº total de empresas  

Actualización:  Anual 
  
Empresas con Autorización Ambiental Integrada 
Descrición:  Número de empresas con Autorización Ambiental 

Integrada (IPPC)  
Unidade de medida:  Nº empresas  
Fonte de datos:  Rexistro IPPC -CMATI  
Método de cálculo:  - 
Actualización:  Anual  
  
Grao de ocupación de solo industrial de nova creación 
Descrición: Informa sobre o grao de ocupación do solo 

urbanizable de uso industrial recollido no PXOM  e 
desenvolvido polo plan parcial ou plan de 
sectorización correspondente. 

Unidade de medida:  %  
Fonte de datos:  Promotor  

Método de cálculo:  
(Parcelas ocupadas / Parcelas totais) x 100  
Nota: O cálculo faise para cada un dos sectores de 
solo de uso industrial  
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Actualización:  Anual  
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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 modos de transporte a considerar son: coche ou 
moto, autobús urbano, autobús interurbano, tren, a 
pé, bicicleta e marítimo 

Actualización:  Anual  
  
Relación entre o lugar de residencia e o traballo 
Descrición: Descrición: Informa do alcance espacial da 

necesidade de mobilidade obrigada (laboral) 
Unidade de medida:  

Unidade de medida:  % sobre o total de desprazamentos 

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

Método de cálculo:  

(Ni / Nt)*100  
Ni: Nº de desprazamentos en cada un dos ámbitos 
territoriais identificados  
Nt: Nº total de desprazamentos obrigados  
Os ámbitos territoriais a considerar son: no mesmo 
domicilio, no mesmo concello, nun concello da 
mesma provincia, nun concello doutra provincia, 
noutra comunidade autónoma e noutro país  

Actualización:  Anual 
  
Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 
Descrición: Indica o grao de accesibilidade dos medios de 

transporte colectivo a persoas con mobilidade 
reducida 

Unidade de medida:  % da flota adaptada 
Fonte de datos:  Municipal 

Método de cálculo:  
Datos proporcionados pola empresa concesionaria 
do servizo 

M
O

B
IL

ID
A

D
E
 

Actualización:  Anual  
   

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 
Descrición: Consumo anual de enerxía (electricidade, 

calefacción e auga quente) polos equipamentos 
municipais por habitante censado no Concello 

Unidade de medida:  kWh/ habitante 

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 
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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  
  
Venda de combustibles de automoción 
Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por 

habitante 
Unidade de medida:  t (toneladas)  

Fonte de datos:  

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

Método de cálculo:  
Volume total de combustibles para automoción 
(descártase o gasóleo agrícola) / Nº habitantes 
empadroados 

Actualización:  Anual 
  
Sistemas de iluminación de baixo consumo 
Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de 

baixo consumo en infraestruturas e equipamentos 
colectivos existentes ou programados 

Unidade de medida:  % 
Fonte de datos:  Municipal 

Método de cálculo:  
Nº sistemas de iluminación de baixo consumo / Nº 
sistemas de iluminación totais 

Actualización:  Anual 
  
Número de edificios con certificación enerxética 
Descrición: Número de edificios construídos no concello que 

conten con certificación enerxética 
Unidade de medida:  Número total  
Fonte de datos:  Municipal 
Método de cálculo:  - 
Actualización:  Bianual 
  
Número de edificios con instalacións solares 
Descrición: Número de edificios construídos no concello que 

conten con instalacións solares 
Unidade de medida:  Número total 
Fonte de datos:  Municipal 
Método de cálculo:  - 
Actualización:  Bianual 
  
Número de edificios con instalacións xeotérmicas 
Descrición: Número de edificios construídos no concello que 

conten con instalacións xeotérmicas 
Unidade de medida:  Número total 
Fonte de datos:  Municipal 
Método de cálculo:  - 
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Actualización:  Bianual 
   



AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA              PXOM DE CAMARIÑAS 

consultora galega s.l.                       Informe de sustentabilidade ambiental      137 

   
Emisións á atmosfera de orixe industrial 
Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas 

instalacións de produción industrial emprazadas no 
Concello. Este indicador abrangue as emisións de 
gases de efecto invernadoiro (GEI): CO2, CH4, N20, 
HFC, SF6, PFC   

Unidade de medida:  t/ano 

Fonte de datos:  
Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 
EPER-PRTR 

Método de cálculo:  - 
Actualización:  Anual 
  
Exposición da poboación á contaminación acústica 
Descrición: Ofrece información sobre a porcentaxe de poboación 

afectada polo ruído segundo o índice de ruído Lden 
nos eixos viarios, ferroviarios e aeroportos 

Unidade de medida:  
Nº de persoas, vivendas, hospitais e centros 
educativos 

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 anos 
  
Exposición da poboación á contaminación electromagnética 
Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de 

contaminación electromagnética (instalacións de 
telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións 
eléctricas, redes WIMAX) emprazadas en solo 
urbano, urbanizable ou de núcleo rural 

Unidade de medida:  Nº habitantes 
Fonte de datos:  Municipal 

Método de cálculo:  

Considérase zona de afección a recomendación do 
Consello da Unión Europea de limitar a densidade de 
corrente eléctrica inducida a 2 mA/m2 en sitios onde 
poida 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 e 100 µT para o campo 
electromagnético (Fonte: Red Eléctrica Española) 
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Actualización:  Revisión do Plan 
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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 
  
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 
  
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 
  
Número de puntos de vertido 
Descrición: Número de puntos de vertido a ríos 
Unidade de medida:  Número de puntos de vertido a ríos 
Fonte de datos:  Inventario de vertidos do Organismo de conca 
Método de cálculo:  - 
Actualización:  Anual 
  
Calidade da auga dos ríos 
Descrición: Avalía o estado das augas para o consumo e a 

presenza de compoñentes contaminantes 
Unidade de medida:  (varias) 
Fonte de datos:  Municipal 
Método de cálculo:  Analítica das augas do Concello 
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Actualización:  Anual 
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Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU) 
Descrición: Cantidade de residuos sólidos urbanos producidos 
Unidade de medida:  kg/ habitante 
Fonte de datos:  Municipal. Empresa concesionaria do servizo 
Método de cálculo:  Total anual RSU recollidos/número habitantes 
Actualización:  Anual 
  
Xeración de residuos perigosos 
Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por 

instalacións industriais e empresariais emprazadas 
no Concello 

Unidade de medida:  t de residuos perigosos xerados 

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

Método de cálculo:  - 
Actualización:  Anual 
  
Recollida selectiva de RSU 
Descrición: Mide a eficacia da recollida selectiva. Calcula a 

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

Unidade de medida:  % 
Fonte de datos:  Empresas recollida selectiva 
Método de cálculo:  Residuos xerados-impropios/ residuos xerados   
Actualización:  Anual 
  
Rutas de recollida de RSU 
Descrición: Informa das distancias recorridas polo servizo de 

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

Unidade de medida:  m/habitante 
Fonte de datos:  Empresas recollida selectiva 

Método de cálculo:  
Lonxitude total das rutas de recollida/ nº total de 
usuarios cubertos polo servizo 
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Actualización:  Anual 
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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 
  
Consumo de solo executado  
Descrición:  Indicador do grao 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 

  
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 
  
Emisións totais ao solo   
Descrición:  Volume de emisións ao solo xerado pola actividade 

económica desenvolvida no Concello 
Unidade de medida:  t/ano 
Fonte de datos:  Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 
Método de cálculo:  Produción total de emisións ao solo 
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Actualización:  Anual 
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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  
  
Vivenda de protección: 
Descrición:  Número de vivendas baixo algún réxime de 

protección  
Unidade de medida:  %  
Fonte de datos:  Municipal. IGVS  
Método de cálculo:  Número de vivendas baixo algún réxime de 

protección/ Nº total de vivendas  
Actualización:  Anual  
  
Vivendas baleiras: 
Descrición:  Número de vivendas baleiras  
Unidade de medida:  %  
Fonte de datos:  Censo de vivendas. INE  
Método de cálculo:  Nº vivendas baleiras / nº total de vivendas  
Actualización:  Cada 10 anos  
  
Edificación horizontal e vertical 
Descrición:  Avalía as tipoloxías edificatorias en relación ao 

número de plantas construídas  
Unidade de medida:  Número de edificacións ≤1 altura e ≥2 alturas  
Fonte de datos:  Municipal  
Método de cálculo:  - 
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Actualización:  Bianual  
   

Superficie queimada en incendios forestais 
Descrición:  Superficie queimada por incendios forestais  
Unidade de medida:  ha  
Fonte de datos:  Consellería do medio rural  
Método de cálculo:  - 
Actualización:  Anual  
  
Bens afectados por 
inundacións: 

 

Descrición:  Valor económico de bens construidos 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 
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8 INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA DA 
ALTERNATIVA PROPOSTA. 

Neste apartado determínase a viabilidade económica da alternativa seleccionada e 
das medidas dirixidas a prever, minimizar ou paliar os efectos negativos e o 
establecemento dun sistema de seguimento. 

8.1 O ESTUDO ECONÓMICO DO PXOM. 

A estratexia de actuación e o estudo económico do PXOM, co seu orde de 
prioridades céntrase no prazo da estratexia principal do Plan (que é de 12 anos), 
pero sen esquecer os custos posteriores a ese prazo. Pero tendo en conta que os 
compromisos e orzamentos das administracións non van moito máis alá de un ano.  

O estudo económico e a orde de prioridades valoran as actuacións necesarias para 
o desenvolvemento do plan con previsión de execución no citado prazo de 12 anos, 
e ten que demostrar que esas previsións son viables e economicamente posibles 
para os axentes que interveñen nelas, sobre todo o promotor principal, que é o 
concello (incluso tendo en conta, no seu caso, os custos de mantemento das 
dotacións, instalacións e servizos executados que dependan do Concello). 
Axúntanse os estratos desas demostracións, que veñen a comprobar a viabilidade 
do propio PXOM. 

8.1.1 VIABILIDADE DE ASIGNACIÓNS ÁS DISTINTAS ADMINISTRACIÓNS. 

O investimento total previsto no PXOM é de 41 millóns de €, para o período 
próximo de 22 anos, porque hai que ter en conta os dez anos de solapamento dos 
que se falou máis atrás. Así, dentro da propia programación para o horizonte dos 
vindeiros 12 anos (Q1+Q2+Q3) resulta un total de 27,5 mill €, e de xeito 
aproximativo representa un investimento esperado duns 2,3 mill € /ano nese 
período de 12 anos, e se consideramos a totalidade do programa a 22 anos serían 
1,9 mill € /ano (que se incorporan como un novo período suplementario aos tres 
cuadrienios anteriores, denominado como Fora de Programa –FP-), todo iso 
segundo o cadro que se reflicte de seguido como resumo: 

 CONCELLO OUTRAS 
ADMINISTRACIÓNS 

MERCADO VALOR TOTAL 
miles de euros 

% 

Q1 745 2.520 1.729 4.994 12,17% 
Q2 950 7.140 6.863 14.953 36,42% 
Q3 997 4.120 2.441 7.557 18,41% 
FP 1.605 7.685 4.258 13.548 33,00% 

TOTAL 4.296 21.464 15.292 41.052 100,00% 
% 10,47% 52,29% 37,25% 100,00%  

O meirande peso do investimento vai dirixido cara as administracións non 
municipais, tendo así unha carga duns 21,5 millóns €, supondo o 52 % do total do 
PXOM. De seguido é cara o mercado cuns 15,3 millóns € e o 37 % do PXOM, e 
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finalmente cara ao Concello a quen se dirixe un investimento duns 4 millóns € 
supondo o 10 % do total do plan xeral. 

Na seguinte táboa resúmense as capacidades de investimento das distintas 
administracións non municipais e o seu investimento asignado polo PXOM. 

ESTADO 219,7 1º CUADR 6.168 19.867

XUNTA 374,4 2º CUADR 6.377 20.540
DEPUTACIÓN 31,1 3º CUADR 6.951 22.390

FONDOS 
EUROPEOS 180,0

FORA DE 
PROGRAMA 7.475 60.194

TOTAL 805,26 MEDIAS 6.743 30.748
87,32% 65,24% 81,60% 94,89%

3º CUADR
FORA DE 
PROGRAMA

RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DAS ADMINISTRACIÓNS NON MUNICIPAIS

CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS

FASE ou 
CUADRIENIO

EUROS/  
HABITANTE 
ANO

HABITANTES 
MEDIOS/ ANO

POR FASE 
(miles de €)

7.140

1º CUADR 2º CUADR

PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR FASES (miles 
de euros)

2.520

MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO %

7.6854.120

 

Como podemos observar, a asignación orzamentaria para o Plan por parte das 
administracións non municipais é perfectamente asumible (con marxes 
sobrantes de axuste a maiores de entre o 65 e o 95 % nesas fases ou cuadrienios) 
e razoable tendo en conta as características do Concello e as capacidades 
inversoras desas administracións. 

Na seguinte táboa resúmense por fases ou cuadrienios as capacidades de 
investimento (as iniciais e as derivadas da execución do plan) e as asignacións de 
gasto establecidas polo PXOM para o Concello, así como no seu caso, os custos de 
mantemento das dotacións, instalacións e servizos executados que dependan do 
Concello. 

RESUMO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO CONCELLO 

  CAPACIDADE DE 
INVESTIMENTOS 

PREVISIÓN DE INVESTIMENTO POR 
FASES (miles de euros) 

  
€/HABITANTE ANO 

1º 
CUADR 

2º 
CUADR 

3º CUADR 
FORA DE 
PROGRAMA 

ANOS   4 4 4 10 
Capacidade na situación actual 26,65 782 813 846 2.270 
Recursos por aumento de poboación 302,98 0 253 949 3.960 
Recursos por desenvolvemento do 
PXOM 

 
706 2.417 2.945 7.716 

 TOTAL 
RECURSOS 1.492 3.488 4.745 13.956 

Asignacións no EEF   745 950 997 1.605 
Necesidades de mantemento   90 354 921 3.913 
 TOTAL GASTOS 835 1.304 1.918 5.517 
 RESULTADO 657  2.184  2.827  8.438  

MARXE SOBRANTE INVESTIMENTO % 44,02% 62,62% 59,59% 60,46% 

Como podemos observar, e xa como resumo, a asignación orzamentaria para o Plan 
por parte da administración municipal é perfectamente asumible (con marxes 
sobrantes de axuste, a maiores, de entre o 44 e o 62 % nesas fases ou 
cuadrienios) é razoable tendo en conta as características do Concello e as súas 
capacidades investidoras. 
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8.1.2 VALORACIÓN ECONÓMICA DO PLAN DE SEGUIMENTO E DO PLAN DE 

CONSERVACIÓN E MANTEMENTO. 

No importe das actuacións propostas inclúese xa a valoración dos traballos 
necesarios para definir o Plan de Seguimento detallado e o Plan de Conservación e 
Mantemento que require cada Plan, Programa ou Actuación contemplada no PXOM. 

Os organismos responsables da redacción dos devanditos plans son os promotores 
das actuacións e en última instancia o ente xestor do Plan é o responsable da 
coordinación do seu desenvolvemento. 

Os custos de elaboración dos plans de seguimento e de conservación e mantemento 
están incluídos nas partidas valoradas das actuacións. O importe destes traballos, 
comparado co importe global das obras acada en case todos os casos porcentaxes 
menores ou de escasa contía relativa. Por iso non se chega a desagregar esta parte 
dos custos dentro do estudo económico. Non por iso este apartado ten menor 
importancia e transcendencia para o desenvolvemento do PXOM, posto que velará 
pola análise e grao de cumprimento dos obxectivos propostos e permitirá aplicar as 
medidas correctoras que faciliten a consecución dos fins propostos, e a súa 
viabilidade está garantida coa propia viabilidade do PXOM. 

Ademais no caso das dotacións, instalacións e servizos executados que dependan 
do Concello para o seu mantemento futuro, xa se valoran especificamente eses 
custos de mantemento, garantindo a viabilidade económica desta carga diferida e 
continuada, tal e como se pode comprobar no apartado anterior. 

8.1.3 CONCLUSIÓNS SOBRE A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA DO PXOM. 

Estímase que unha vez analizada e xustificada nos anteriores apartados a 
sustentabilidade ou a viabilidade individualizada das dúas fontes fundamentais de 
financiamento público, o Concello, e as administracións ou entidades públicas 
distintas do municipio, que deberán soportar economicamente a meirande parte 
dos custos derivados do PXOM (xa que se ten constatado que a parte 
correspondente a iniciativa privada non é cuantitativamente importante, cando 
menos nas primeiras fases de desenvolvemento do PXOM), se pode afirmar que o 
plan é sustentable economicamente a tódolos efectos, incluso tendo en conta os 
custes derivados do mantemento das dotacións, instalacións e servizos executados 
no seu desenvolvemento. 
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9 ANÁLISE DA COHERENCIA DOS OBXECTIVOS 
ESTABLECIDOS. 

A continuación presentamos un cadro sinóptico no que se recollen os obxectivos do 
PXOM e a xustificación das medidas xerais ou concretas que se establecen no 
mesmo para a consecución deses obxectivos, separando por unha banda os xerais 
e por outra os específicos das variables ambientais. 

9.1 EN RELACIÓN OS OBXECTIVOS XERAIS. 

OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

• Impulsar unha política de desenvolvemento territorial que favoreza 
unha ocupación equilibrada do territorio, o respecto ao medio ambiente 
e a conservación do solo e da paisaxe, axeitando os usos do territorio 
á súa verdadeira capacidade de acollida. 

A racionalización do uso do solo é un obxectivo fundamental do 
PXOM e os esforzos neste eido pódense comprobar facilmente 
na análise superficial comparativa da ordenación e clasificación 
do solo proposta nas tres alternativas de ordenación, da que se 
deduce que a alternativa seleccionada ten unha maior 
porcentaxe de solo protexido non urbanizable (solo rústico). O 
modelo de territorial defínese no apartado 4 Estrutura xeral da 
ordenación das memorias de ordenación do PXOM, onde 
queda claramente reflectida a aposta pola consolidación e 
compactación centralizada nos núcleos existentes, 
principalmente nos urbanos (Camariñas, A Ponte do Porto, 
Camelle e Arou) garantindo unha ocupación densa complexa e 
esponxada como se reflicte nos indicadores de planeamento, e 
todos os novos desenvolvementos realízanse no contorno 
inmediato dos núcleos existentes. 

• A consecución dun equilibrio harmónico entre a preservación do 
medio rural e natural e o desenvolvemento urbanístico e o crecemento 
ordenado que se ten que dar en todos os núcleos e nas vilas a 
respecto do seu contorno. 

A racionalización do uso do solo é un obxectivo fundamental do 
PXOM e os esforzos neste eido pódense comprobar facilmente 
na análise superficial comparativa da ordenación e clasificación 
do solo proposta nas tres alternativas de ordenación. O aforro 
e a racionalización do uso do solo é notable e insírese nunha 
estratexia xeral de desenvolvemento plenamente integrada 
nunha prognose plenamente xustificada que dá validez á 
ordenación e clasificación do solo proposta, e ademais garante 
que tódolos novos desenvolvementos se realicen no contorno 
inmediato dos núcleos existentes. 

• Ordenar a expansión urbana, aumentando a súa complexidade, 
reciclando tecidos urbanos e vinculando a nova urbanización á xa 
existente. 

A contención na clasificación do solo xa foi exposta máis atrás, 
e baséase no aproveitamento ao máximo do solo clasificado 
mediante procesos de reciclado, rehabilitación de espazos e 
inmobles, axustes da densidade, mestura de usos e 
complexización de tecidos urbanos, especializacións 
controladas, localización de dotacións estratéxicas e 
dinamizadoras, estruturación, completación e xerarquización 
das redes de servizos, aproveitamento das zonas xa 
antropizadas con crecementos directamente vinculados a elas, 
etc.., que permiten un alto grao de racionalización do solo 
clasificado. No modelo de ordenación territorial, definido no 
apartado estrutura xeral da ordenación das memorias de 
ordenación do PXOM, queda claramente definido a aposta pola 
consolidación e compactación centralizada nos núcleos 
existentes. 

• Axustar o consumo de recursos ás necesidades de crecemento, 
minimizando a ocupación de novo solo co establecemento de 
densidades urbanas elevadas e concentradas en solos xa 
antropizados, que permitan minimizar as afeccións ao solo rústico de 
calidade produtiva ou ambiental. 

A prognose e estratexia de desenvolvemento do PXOM define 
unha proxección poboacional axustada e interrelacionada coa 
ordenación prevista e cos recursos de actividade económica 
previstos. Ese axuste permite garantir o aforro máximo no 
consumo de solo e recursos, pois só se clasifica o solo que se 
precisa para o desenvolvemento previsto cunha pequena 
marxe de manobra para non estrangular o mercado. 
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OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

• Procurar unha ordenación que sen alterar grandemente o modelo 
primixenio preexistente, faga concordar o sistema tradicional de 
asentamentos coas tendencias máis positivas de hoxe en día, tentando 
que se favoreza o acaecemento entre esa ordenación e o conxunto de 
roles desempeñados por Camariñas ata agora, máis aqueles novos 
sobre dos que existen fundadas expectativas de que poida xogar no 
futuro inmediato. 

O modelo de ordenación territorial proposto nace da análise do 
asentamento poboacional existente no concello, e dicir do a 
partir do modelo primixenio. Así mesmo, planificase moitas 
actuacións tendentes á mellora das condicións de vida no 
medio rural, que permitan desenvolver actividades económicas 
e agropecuarias e fomentar o emprego, mellorar as 
infraestruturas de servizos urbanísticos, propostas de 
habilitación de novos equipamentos de sistema xeral, a 
conservación da paisaxe, etc.., favorecendo a adecuación entre 
a ordenación proposta e o conxunto de roles que xa xoga 
Camariñas agora. 

• O planeamento haberá de perseguir no medio rural a mellora da 
convivencia cotián, procurando ata onde humanamente sexa posible, 
non só o mantemento, senón tamén o aumento da poboación no 
territorio, respectando a súa distribución descentralizada e xerárquica. 

Co obxectivo de facer máis atractiva a residencia ou actividade 
no medio rural, planifícanse moitas actuacións tendentes á 
mellora das condicións de vida e a convivencia no medio rural, 
empezando pola habilitación de espazos para o crecemento 
dos mesmos, espazos para desenvolver actividades 
económicas e fomentar o emprego e sobre todo melloras nas 
infraestruturas de servizo nas que cabe destacar o saneamento 
das augas residuais, cuantificados no EEF, dotación de novos 
equipamentos de sistema xeral nos núcleos rurais, a 
conservación da paisaxe, etc.. 

• Contribuír á mobilidade sostible no municipio, mediante a 
planificación integrada dos usos do solo e da mobilidade. 

A zonificación urbanística vén a reforzar a distribución 
accesible de núcleos e zonas de actividade, de xeito que se 
aproveitan os beneficios de escala das implantacións 
residenciais ou de actividade, concentrando alí as novas 
necesidades sen crear novas demandas de mobilidade, 
racionalizándose así para un maior número de usuarios ou 
residentes, de xeito que se concentren os maiores crecementos 
nos núcleos máis grandes e mellor dotados. Así pois, as 
principais actuacións que se pretenden son as seguintes: 1.-
Apostouse polo transporte público coma o plan piloto do 
concello “Autobús social”, transporte que facilitará a 
comunicación entre os distintos núcleos, facilitando así o 
acceso aos servizos dos veciños máis afastados dos núcleos 
urbanos. 2.- Paseos peonís polo río Grande e río Cuncheiros, 
así como os paseos marítimos de tódolos núcleos rurais. 3.-
Facilitar a integración de carrís-bici no viario principal e nos 
espazos libres. 4.- Completar e mellorar a rede local viaria. 5.-
Novos aparcadoiros nas áreas de planeamento remitido e 
sectores urbanizables centrais. Aumentar o estándar mínimo de 
aparcadoiros nas áreas de planeamento remitido e nos 
edificios. 

• A implementación de políticas de solo industrial para as necesidades 
actuais e futuras e a optimización, dentro do contexto comarcal, da 
localización dos solos necesarios para as actividades produtivas, que 
hoxe xa está a demandar con urxencia. 

Respecto das políticas de solo industrial, e para garantir a 
demanda real de solo para a actividades produtivas, o concello 
fixo unha esculca entre as empresas na zona ou zonas 
periféricas de Camariñas, e o resultado desa esculca foi 
esperanzador, denotando o gran interese que existe por acadar 
solo urbanizado para usos produtivos, de feito existe un 
convenio urbanístico entre a asociación de empresarios “Área 
industrial de Ponte do Porto” e o concello para a delimitación do 
UDI-B1, situado no acceso principal ao concello camariñán 
cerca do núcleo urbano da Ponte do Porto. Deste xeito o 
PXOM delimita un total de tres urbanizables empresariais: dous 
en Camariñas, o UDI-A1 incorporado dende o Plan Sectorial de 
Áreas empresaria da Comunidade Autónoma de Galicia, o UDI-
A2 que completaría o UDI-A1 e o sinalado anteriormente en 
Ponte do Porto. 

• Procurar que se manteña no posible, a multifuncionalidade e a 
superposición de usos do solo, definindo, programando e ordenando 
harmonicamente as novas implantacións para usos residenciais e 
produtivos e corrixindo as disfuncionalidades que se aprecien. 

A ordenación do territorio mediante a clasificación do solo 
reflicte claramente os criterios expostos de racionalización das 
aptitudes do territorio e a implantación de usos axeitados e 
estritamente necesarios, ou a explotación produtiva das súas 
aptitudes naturais a todos os niveis, e a Normativa referente ás 
posibilidades de actuación e de mestura de usos compatibles 
en cada clase de solo e ordenanza, tanto nas zonas 
residenciais como as de actividade económicas e as produtivas 
do medio rural. 
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OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

• Protección dos recursos, os espazos naturais e tamén do patrimonio 
histórico-artístico, etnográfico e cultural. 

O catálogo contempla unha grande cantidade de elementos 
que se protexen especificamente , ademais de todos os que se 
sitúan nos ámbitos do PEPRI ou plans espaciais que se 
establecen e delimitan en Camariñas, cunha protección 
normativa moi eficiente para todo o patrimonio salientable. As 
actuacións que se establecen neste eido son: 1.- PEPRI do 
Casco Histórico de Camariñas. 2.- PEP da Batería do 
Soberano. 3.- PEP do Castro de Mourín. 4.- Elaboración dun 
completo catálogo arquitectónico, etnográfico e arqueolóxico. 

• A potenciación de proxectos educativos, culturais, sociais e dos 
lugares de encontro e de lecer da poboación, incardinados no 
obxectivo prioritario da mellora xeral da calidade de vida, definindo un 
sistema de equipamentos equilibrado e estratexicamente situado para 
o adecuado servizo á poboación. 

Na Memoria de ordenación contémplanse todas as 
necesidades dotacionais detectadas e a proposta para cubrir 
ese déficit de xeito satisfactorio e tamén se detalla o 
cumprimento de estándares dotacionais de equipamentos e 
espazos libres a respecto da LOUG. As principais actuacións 
que se pretenden neste eido son as seguintes: 
EQUIPAMENTOS, Piscina cuberta en Camariñas, Centro de 
Día en Camariñas, Centro de Servizos Múltiples en Ponte do 
Porto, Casa da Cultura en Ponte do Porto, Museos de Camelle 
(Vila, Xandriña) e Auditorio de Camariñas. ESPAZOS LIBRES, 
Paseo Marítimo de Arou, Camariñas, Ponte do Porto e 
Camelle, Corredor do Concheiros, Parque do castelo en 
Camariñas, Parque do Castro en Camariñas, Espazo Libre do 
Voluntariado, Parque de Camariñas, Paseo do Vilán e Parque 
do Cotro en Xaviña. 

• Programar a dotación de servizos urbanísticos e infraestruturas 
necesarios para o asentamento da poboación sobre o territorio. 

As análise e previsión dos servizos urbanísticos recóllense nas 
Memorias de Ordenación. As principais actuacións que se 
pretende neste eido son as seguintes: 1.- A consecución dun 
saneamento integral do concello, mellorando, ampliando e 
creando novas redes de saneamento. EDAR de Camariñas, 
Xaviña (agrupación nuclear xunto á estrada AC-432), Brañas 
Verdes, Sta. Mariña, Ponte do Porto e Camelle-Arou, coas súas 
respectivas redes. 2.- Nova alternativa de abastecemento para 
resolver as carencias e as interferencias de novas actuacións, 
municipalizando tódalas redes existentes. 3.- Optimización da 
eficiencia no uso e no aforro de recursos, aforro enerxético, etc 

• Ofrecer un documento normativo completo e doado de aplicar, así 
coma un sistema de xestión urbanística, conforme coa capacidade 
económica e técnica do concello, utilizando ao máximo os mecanismos 
legais para a obtención das dotacións públicas e reparto de cargas e 
beneficios. 

As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes: 1.- Normativa con especial fincapé na 
sustentabilidade, aforro de recursos, protección do medio e do 
patrimonio natural e cultural. 2.- Aplicación da sistemática 
urbanística na xestión do solo e redución dos ámbitos ao 
mínimo. 3.- Garantir a obtención das dotacións e o reparto de 
cargas urbanísticas nun mercado pouco ou nada acostumado 
ao reparto de cargas. 

• Ofrecer medidas de dispoñibilidade e abaratamento de solo, aumento 
da calidade urbanística e edificatoria, xustiza distributiva, executividade 
e efectividade nas súas determinacións. 

As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes. 1.- Propoñer unha oferta posible con marxe de 
manobra contra o esgotamento do solo, atendendo á realidade 
dos mercados e tipos de solo. 2.- Establecer as reservas 
necesarias para vivenda protexida. 3.- Preestablecer 
normativamente uns mínimos de calidade na produción 
urbanística e edificatoria. 

• Pular por unha ordenación que sen menoscabo das funcións e roles 
que máis se teñen identificado con Camariñas, aproveite esas e outras 
novas potencialidades, se quere conseguir un punto de privilexio 
dentro da estrutura de vilas da rexión económica, na que se está a 
inserir, e a maiores de se converter nunha vila ideal para vivir, os roles 
de: cidade comercial e de servizos, de relaxación e descanso, de 
cultura, vila aberta e turística... en definitiva, vila modernizada, 
racionalizada e desenvolvida. 

As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes: 1.- Potenciar actividades autóctonas vinculadas á 
pesca, materializado por exemplo na incorporación das 
delimitacións, propostas dende a Consellería de pesca, dos 
dous plans especiais do Plan Sectorial de Acuicultura. 2.-
Potenciar a actividade turística, coa posta en valor do seu 
patrimonio natural e cultural. 3.- Potenciar actividades 
económicas coa posta en funcionamentos dos sectores 
urbanizables empresariais. 
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OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

• Potenciar os recursos turísticos do municipio mediante a ordenación 
e defensa das zonas territoriais e dos eventos culturais e sociais de 
interese diferencial xeradores de atracción máis alá das fronteiras 
municipais, e favorecer a dotación da infraestrutura turística interna 
necesaria para sacar proveito destas iniciativas. 

As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes: 1.- Alternativas aos usos dotacionais da vila histórica 
para potenciar eventos culturais (mostra do encaixe) e non 
oprimir ao patrimonio (novo auditorio). 2.- Novos usos turísticos 
culturais no concello, que se concretarán nos plans especiais 
do casco histórico, do castro de Mourín e da Batería do 
Soberano. 3.- Potenciar o uso turístico do territorio e a 
mobilidade con rutas peonís, cicloturistas, corredores verdes e 
mobilidade ecolóxica sostible. 3.- Potenciar os recursos 
culturais diferenciados etnográficos, patrimoniais e 
arqueolóxico, que queda protexidos por medio do catálogo 
actualizado. 

• Lograr a sustentabilidade económica e medioambiental das diversas 
actividades, impulsando estratexias integradas de desenvolvemento 
rural, baseadas nas potencialidades específicas dos territorios, 
promovendo a diversidade funcional. 

As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes. 1.- Potenciación dos espazos agropecuarios para o 
cultivo. 2.- Potenciación dos espazos para actividade 
económica adaptadas á demanda. 3.- Conservación de 
actividades económicas tradicionais nos núcleos urbanos 
compatibles co uso residencial. 

• Establecemento dunha orde de prioridades axeitada ás demandas 
territoriais e sociais, que se poidan desenvolver, de acordo coas 
posibilidades económicas previstas, a efectos de primar aquelas 
actuacións necesarias e sostibles que se consideren de maior interese 
e rendibilidade social, ambiental e económica. 

Contémplase nas memorias de ordenación no capitulo 
Estrutura xeral da ordenación, a estratexia de desenvolvemento 
completa do plan e as prioridades de ordenación, 
contemplándose tódalas necesidades dotacionais detectadas e 
a proposta para cubrir eses déficits de xeito satisfactorio. No 
estudo económico financeiro contémplase a valoración 
económica dos novos equipamentos e servizos que entrarán en 
execución nos primeiros oitos anos de previsións do PXOM e 
que encaixan nas súas previsións económicas e indicarán no 
servizo básico e axeitado á poboación prevista. 

• Fomentar unha sociedade democrática, socialmente incluínte, 
cohesionada, saudable, segura e xusta que respecte os dereitos 
fundamentais e a diversidade cultural, que ofreza as mesmas 
oportunidades para todos os seus membros e combata a 
discriminación en todas as súas formas. 

As medidas de tipo social dependen máis das actuacións 
municipais que do planeamento, pero este pode sentar 
algunhas bases nas que se asentan as políticas socias 
fomentando a participación, favorecendo a integración 
eliminando as barreiras arquitectónicas, facilitando o acceso á 
vivenda con reservas suficientes de vivenda protexida, 
mesturando usos que favorezan a integración social. 

• Desenvolver medidas de cohesión social para construír comunidades 
máis completas e maduras, desenvolvendo plans e medidas de 
inclusión social e sensibilizando á sociedade na responsabilidade 
individual e colectiva para a creación dun modelo participativo, de 
convivencia e desenvolvemento sostible. 

As medidas de tipo social dependen máis das actuacións 
municipais que do planeamento, pero este pode sentar 
algunhas bases nas que se asentan as políticas socias 
fomentando a participación, favorecendo a integración 
eliminando as barreiras arquitectónicas, facilitando o acceso á 
vivenda con reservas suficientes de vivenda protexida, 
mesturando usos que favorezan a integración social. 

• Acadar unha ampla participación social que permita á sociedade ir 
asumindo paulatinamente como súas as determinacións do plan como 
proxecto colectivo, reducindo a conflitividade social e mesmo 
adiantando as súas posibilidades de xestión posterior mediante 
acordos ou convenios. 

Como se ten indicado, o acontecido coa exposición pública do 
Avance é o mellor sinal do que se pode esperar da 
participación pública no resto do plan (capitulo A participación 
pública no proceso de elaboración do planeamento, das 
memorias de ordenación), e neste eido a avaliación ambiental 
estratéxica significa un paso máis nas posibilidades de 
participación no planeamento. 
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9.2 EN RELACIÓN OS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS VARIABLES 
AMBIENTAIS. 

VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Garantir a conservación da biodiversidade, 
da paisaxe e do patrimonio natural do 
municipio, fomentando a conectividade 
biolóxica e tratando de integrar unha rede 
física continuada e conectada coas redes 
territoriais exteriores e coas de espazos libres 
urbanos. 

Na clasificación do solo nos rústicos de especial protección. 
Contémplase concretamente o acondicionamento como espazos 
libres de sistema xeral e a súa rexeneración ambiental de tódalas 
frontes marítimas dos núcleos urbanos 

Garantir o mantemento dos recursos do solo: 
agropecuarios, forestais, augas e ríos, 
protección arqueolóxica, etc.., mediante 
principalmente a cualificación destes solos 
como rústicos de especial protección, 
evitando que a presión de uso sobre os 
recursos supere a súa capacidade de 
rexeneración. 

O Estudo do medio Rural ten identificado os espazos de interese 
produtivo que logo se clasifican como solo rústico especialmente 
protexido, en función das súas características naturais ou 
produtivas. Establécense medidas concretas na normativa 
urbanística (titulo 8) para a protección de todos os espazos con 
recursos naturais, patrimoniais e rurais. 

Garantir a protección dos hábitats e 
ecosistemas acuáticos e terrestres de maior 
fraxilidade ou interese, dos espazos da rede 
galega de espazos protexidos mediante a 
protección estrita destes espazos e a súa 
posta en valor para previr o seu deterioro. 

Na clasificación do solo proposta o LIC Costa da Morte clasifícase 
como solo rústico de especial protección enclaves naturais, 
ademais de definir dentro da súa delimitación, para a conexión 
cos distintos núcleos da ribeira norte de Camariñas, unha senda 
peonil futura senda dos faros. 

Garantir o uso eficiente do solo e dos 
recursos naturais, proposta territorial 
coherente para satisfacer as necesidades da 
poboación coa mínima ocupación do solo 
posible, limitando a expansión extensiva e de 
baixa densidade a zonas moi concretas do 
territorio. 

As medidas concretas neste eido obsérvanse claramente na 
ordenación proposta pola localización eficiente das dotacións, 
pola definición das ordenanzas particulares do solo urbano e nas 
de núcleo rural e nas condicións establecidas na normativa para a 
protección da calidade e a paisaxe urbana e rural. 

Control da ocupación dos espazos sometidos 
a condicións de risco de orixe natural, 
tecnolóxico ou inducido pola actividade 
humana. 

Na clasificación do solo proposta no tocante aos rústicos de 
especial protección. 

CONSUMO DE SOLO 

Favorecer a mobilidade a través de medios 
de transporte sustentable. 

Na definición do modelo de ordenación proposto, definindo a 
localización dos equipamentos de carácter xeral o máis preto 
posible do maior número de poboación do concello. 

Compatibilizar o planeamento co ciclo natural 
da auga e racionalizar o seu uso eficiente, 
fomentando o seu aforro e reutilización e 
mellorando a súa calidade. 

No deseño das novas redes de servizos propostas e na 
clasificación do solo especialmente protexido de augas e canles e 
de costas, así como tamén na normativa urbanística. 

Garantir un sistema de abastecemento de 
auga eficaz e sostible, por medio do deseño 
e dimensionado das necesidades futuras do 
concello. 

As medidas concretas neste eido obsérvanse claramente no 
modelo territorial proposto e no dimensionado do plan. 

Garantir un sistema de saneamento eficaz e 
sostible, que garanta a depuración das 
augas, eliminando tódolos vertidos ás canles 
existentes no concello. 

No deseño das novas redes de servizos propostas e na 
clasificación do solo especialmente protexido de augas e canles e 
de costas, así como tamén na normativa urbanística. 

Facilitar a recarga natural do terreo nas 
novas zonas desenvolvemento urbanístico. 

Nas fichas de tódalas áreas de planeamento remitido e de 
sectores urbanizables indícase o tanto por cento de solo de 
sistema local ou xeral que ten que ser permeable para facilitar a 
recarga natural do terreo. 

CICLO HÍDRICO 

Garantir os limites de protección dos cursos 
fluviais do concello, mediante principalmente 
a cualificación destes solos como rústico de 
especial protección de augas e canles. 

O Estudo do medio Rural ten identificado os espazos de interese 
produtivo que logo se clasifican como solo rústico especialmente 
protexido, en función das súas características naturais ou 
produtivas. Establécense medidas concretas na normativa 
urbanística (titulo 8) para a protección de todos os espazos con 
recursos naturais, patrimoniais e rurais. 
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VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Fomentar a mobilidade sostible mediante a 
promoción do transporte público ou outros 
sistemas de transporte alternativo que 
permitan reducir as emisións de gases. 

A compactidade da zonificación favorece a redución dos 
desprazamentos, complementándose cunha axeitada promoción 
das alternativas viarias non motorizadas (peonís e bicicleta) que 
fomentan os modelos de proximidade nos desprazamentos e a 
redución da utilización do vehículo. 

Fomentar o uso de enerxías limpas e 
renovables, así como a racionalización do 
uso destas e da emisións de gases, co fin de 
reducir o efecto invernadoiro e o cambio 
climático. 

Contémplase axeitadamente na normativa o fomento de todas as 
posibilidades de obtención de enerxía, mediante recursos 
renovables, reguladas para acadar en conxunto a mellor calidade 
de vida, con importante aforro económico e ambiental, e en 
condicións atmosféricas saudables. 

EMISIÓNS 
CONTAMINANTES 

Manter unha boa calidade do aire e da 
atmosfera e evitar, prever e reducir tódalas 
formas de contaminación tanto acústica, 
alumínica como electromagnética e os seus 
efectos nocivos para a saúde humana e do 
medio ambiente. 

Contémplase axeitadamente na normativa o fomento de todas as 
posibilidades de obtención de enerxía mediante recursos 
renovables, reguladas para acadar en conxunto a mellor calidade 
de vida, con importante aforro económico e ambiental, e en 
condicións atmosféricas saudables. 

Xestionar os residuos de maneira máis 
eficiente e fomentar a recollida selectiva de 
residuos e a reciclaxe, dispondo os espazos, 
os recursos e a maquinaria precisos para 
acadar este obxectivo, eliminando os 
vertedoiros existentes no concello. 

Contémplase axeitadamente na normativa, tanto as vías posibles 
e necesarias para concienciar á poboación como o fomento 
directo de tódalas posibilidades de xestión dos residuos, de 
maneira máis eficiente e para fomentar a súa recollida selectiva e 
a súa reciclaxe en sintonía coas esixencias e demandas 
climáticas e ambientais. 

Fomentar a redución, reutilización, reciclado 
e valorización dos residuos. 

Contémplase axeitadamente na normativa, tanto as vías posibles 
e necesarias para concienciar á poboación como o fomento 
directo de tódalas posibilidades de xestión dos residuos, de 
maneira máis eficiente e para fomentar a súa recollida selectiva e 
a súa reciclaxe, en sintonía coas esixencias e demandas 
climáticas e ambientais. 

XESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Reservar espazos para implantación de 
colectores de RSU, nas novas zonas 
desenvolvemento urbanístico. 

Nas fichas de tódalas áreas de planeamento remitido e de 
sectores urbanizables indícanse as reservas de superficie 
necesaria para a implantación de colectores de RSU. 

Protexer os espazos que están baixo a figura 
de LIC Costa da Morte no concello, así como 
tamén dos espazos con valores naturais e 
ecolóxico. 

Na clasificación do solo proposta o LIC Costa da Morte clasifícase 
como solo rústico de especial protección enclaves naturais, 
ademais tódolos espazos con valores naturais e ecolóxicos son 
clasificados como rústicos de especial protección. 

Protexer, conservar, restaurar e mellorar os 
ámbitos de valor natural 

Na clasificación do solo nos rústicos de especial protección. 
Contémplase concretamente na definición dos distintos corredores 
ecolóxicos na memoria de ordenación, os grandes corredores 
ecolóxicos (cabo Vilán e río Grande) e os corredores verdes 
(Camariñas, Trasteiro-Ensenada de Baza, Brea-Lamastredo, 
Lazio-Cuncheiros e Camelle). 

MEDIO NATURAL 

Preservar a integridade funcional dos 
sistemas naturais, por medio principalmente 
da súa clasificación como solo rústico 
especialmente protexido. 

Na clasificación do solo nos rústicos de especial protección. 

Protexer o espazo litoral, por medio 
principalmente da súa clasificación como solo 
rústico de especial proteccións de costas, 
evitando a ocupación destes espazos. 

Na clasificación do solo nos rústicos de especial protección de 
costas. 

Recuperación e mantemento do patrimonio 
cultural vinculado ao mar, como son as 
antigas fábricas de salgadura. 

Inclusión das fábricas de salgadura dentro dunha estratexia global 
cara á definición das mesmas como sistemas xerais de 
equipamentos culturais, recuperando e mantendo o bordo litoral 
no núcleo de Camelle. Delimitación de plans especiais de 
protección do casco histórico de Camariñas, cara á recuperación 
da fachada marítima da vila, e da Batería do Soberano, 
incorporándoo como sistema xeral de espazos libres, e a 
delimitación do plan especial de protección do castro de Mourín. 

MEDIO LITORAL 

Integrar o uso e xestión dos espazos 
costeiros coa dinámica e desenvolvemento 
do concello, definindo o bordo litoral nas 
zonas urbanas como sistemas xerais de 
espazos libres e utilizándoo como importante 
valor natural para a atracción dun turismo 
sostible. 

Definición como sistema xeral dos frontes marítimos de tódolos 
núcleos urbanos do concello. 
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VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Preservar a identidade dos elementos 
valiosos e singulares que resultan críticos na 
percepción do espazo e poñer en valor os 
recursos paisaxísticos como elemento clave 
do atractivo do territorio e do aprecio dos 
cidadáns polo seu contorno, á vez que se 
potencian os recursos turísticos do concello. 

Na clasificación do solo como rústico de protección paisaxística, 
como é nos casos de monte Atalaia, ladeira de Pena Maior, monte 
Catón, monte Insua, Alto da Tomba Cova de Lobos, monte da 
Costa, Petón dos Covos e Petón do Canle. 

PAISAXE 

Intentar que tódalas paisaxes teñan o grao 
máis alto de calidade mellorando a súa 
calidade na totalidade do concello. 

Na clasificación do solo como rústico de protección paisaxística, 
como é nos casos de monte Atalaia, ladeira de Pena Maior, monte 
Catón, monte Insua, Alto da Tomba Cova de Lobos, monte da 
Costa, Petón dos Covos e Petón do Canle. 

9.3 EN RELACIÓN COS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS VARIABLES 
AMBIENTAIS. 

ANÁLISE DA COHERENCIA DOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS VARIABLES 
AMBIENTAIS NO MEDIO NATURAL. 

VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Fixar e atraer poboación, coa creación de 
emprego, para acabar co despoboamento 
que sofre o concello.  

Contémplase concretamente na delimitación dos tres 
urbanizables empresariais UDI-A1, delimitado xa no plan sectorial 
de áreas empresariais da comunidade autónoma de Galicia, 
UDI.A2, completando o proposto dende o IGVS, e UDI-A3, con 
proposta de convenio coa asociación de empresarios “Area 
industrial Ponte do Porto”. 

Fomentar por medio do modelo de 
ordenación proposta o equilibrio demográfico 
dentro do concello. 

A concepción dun modelo territorial policéntrico nace do 
recoñecemento da morfoloxía do asentamento poboacional do 
concello camariñán. O modelo baséase na potenciación das tres 
áreas urbanas, favorecendo a compacidade dos núcleos cara 
evitar o crecemento difuso no concello, co fin de acadar o 
equilibrio demográfico do concello. 

POBOACIÓN 

Fomentar o acceso á cultura, localizando no 
concello equipamentos culturais, para 
mellorar o baixo nivel educativo da 
poboación, así como o cooperativismo para 
afrontar problemáticas comúns. 

Os asentamentos principais urbanos terían, no modelo de 
ordenación proposta, a función de articular e vertebrar o concello, 
polo que é neles onde o PXOM propón a liña de actuación 
principal, marcando os obxectivos principais a conseguir no 
mesmo, deste xeito e neles onde se sitúan as dotacións culturais 
de sistema xeral. 
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VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Crear emprego no concello e incrementar a 
produtividade empresarial mediante a 
delimitación de sectores urbanizables 
industriais-empresariais. 

Contémplase concretamente na delimitación dos tres 
urbanizables empresariais UDI-A1, delimitado xa no plan sectorial 
de áreas empresariais da comunidade autónoma de Galicia, 
UDI.A2, completando o proposto dende o IGVS, e UDI-A3, con 
proposta de convenio coa asociación de empresarios “Area 
industrial Ponte do Porto”. 

Aproveitar as características do concello, 
mediante a posta en valor do patrimonio 
cultural e natural, para a mellora do seu 
sector turístico. 

Inclusión das fábricas de salgadura dentro dunha estratexia global 
cara á definición das mesmas como sistemas xerais de 
equipamentos culturais, recuperando e mantendo o bordo litoral 
no núcleo de Camelle. Delimitación de plans especiais de 
protección do casco histórico de Camariñas, da Batería do 
Soberano e castro de Mourín. Definición como sistema xeral dos 
frontes marítimos de tódolos núcleos urbanos do concello. Na 
clasificación do solo como rústico de especial protección 
paisaxística e de enclave naturais, como é nos casos de monte 
Atalaia, ladeira de Pena Maior, monte Catón, monte Insua, Alto da 
Tomba Cova de Lobos, monte da Costa, Petón dos Covos e 
Petón do Canle, así como o LIC Costa da Morte. 

ACTIVIDADE 
ECONÓMICA 

Mellorar o sistema produtivo, facendo fincapé 
no sector pesqueiro, principal sector produtivo 
do concello. 

 As principais actuacións que se pretenden neste eido son as 
seguintes: 1.- Potenciar actividades autóctonas vinculadas á 
pesca, materializado por exemplo na incorporación das 
delimitacións, propostas dende a Consellería de pesca, dos dous 
plans especiais do Plan Sectorial de Acuicultura. 2.- Potenciar a 
actividade turística, coa posta en valor do seu patrimonio natural e 
cultural. 3.- Potenciar actividades económicas coa posta en 
funcionamentos dos sectores urbanizables empresariais. 

Axustar o parque potencial residencial a teito 
de planeamento, á demanda estimada. 

Defínese na capacidade máxima residencial, baseada entre 
outros factores, pola necesidade estratéxica de solo residencial e 
de vivenda protexida. 

Facilitar o acceso á vivenda, con diferentes 
tipoloxías, nas áreas de desenvolvemento 
urbanística para vivenda protexida. 

O PXOM reserva o 30% da edificabilidade residencial en tódalas 
áreas de planeamento remitido e sectores urbanizables 
residenciais para vivenda protexida. 

Fomentar a harmonía das novas edificacións 
coas xa existentes, fomentando a 
rehabilitación e o aproveitamento do 
patrimonio construído. 

Establécense medidas concretas na normativa para a protección 
a conservación de elementos de interese ou catalogados, así 
como tamén as medidas a seguir para edificación de novas 
vivendas. 

VIVENDA 
Fomentar a creación de novos fogares no 
concello. 

Establécense medidas como a da creación de vivendas de 
protección oficial de fácil acceso para a xente nova. 

Aumentar a diversificación e eficacia 
enerxética dos sistemas de produción e 
consumo, e o uso de combustibles menos 
contaminantes, axustando ao mínimo os 
recursos precisos para manter as actividades 
aloxadas. 

A normativa oriéntase prioritariamente a condicionar a estrutura 
urbanística e lexislativa que vai permitir acadar unha 
racionalización do consumo enerxético, como por exemplo nas 
condicións que se sinalan para o alumeado público. 

Mellorar a eficiencia enerxética das 
edificacións e reducir a súa contribución ao 
cambio climático, promovendo a súa 
certificación enerxética. 

Contémplase axeitadamente na normativa urbanística o fomento 
de todas as posibilidades de obtención complementaria de 
enerxía na edificación mediante recursos renovables, en sintonía 
coas demandas do CTE, inducindo a que a edificación poida 
acadar o maior grao posible de certificación de eficiencia 
enerxética, para acadar en conxunto un importante aforro 
económico e ambiental, e en condicións atmosféricas saudables. 

ENERXÍA 

Fomentar o uso de enerxías limpas e 
renovables. 

Contémplase axeitadamente na normativa urbanística o fomento 
de todas as posibilidades de obtención complementaria de 
enerxía na edificación mediante recursos renovables, en sintonía 
coas demandas do CTE, inducindo a que a edificación poida 
acadar o maior grao posible de certificación de eficiencia 
enerxética, para acadar en conxunto un importante aforro 
económico e ambiental, e en condicións atmosféricas saudables. 
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ANÁLISE DA COHERENCIA DOS OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DAS VARIABLES 
AMBIENTAIS NO MEDIO TRANSFORMADO. 

VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Introducir criterios de mellora do patrimonio 
natural nos sistemas xerais e locais de 
espazos libres e zonas verdes: mantemento 
de ecosistemas naturais, mantemento da 
permeabilidade ecolóxica (corredores 
ecolóxicos e corredores verdes), e na medida 
do posible crear unha rede interconectada 
entre os sistemas xerais e locais de zonas 
verdes e os solos rústicos de especial 
protección. 

Establecemento de medidas concretas na normativa e 
concrecións dos grandes corredores ecolóxicos do Vilán e río 
Grande e dos corredores verdes de Camariñas, Trasteiro-
Ensenada de Baza, Brea-Lamastredo, Lazio-Cuncheiros e de 
Camelle. 

Favorecer a habitabilidade do medio. Proposta de corredores verdes nos distintos núcleos urbanos, e 
en especial no núcleo de Camariñas, corredor este que 
apoiándose no paseo marítimo existente, percorre paralelo á 
ribeira do mar e conecta os novos parques propostos do 
Castelo na punta do mesmo nome, ao sur do núcleo de 
Camariñas, co dos Castros xunto á praia de Area da Vila, 
ámbolos dous referentes do patrimonio cultural do concello que 
deste xeito veranse potenciados e revalorizados.  

Garantir a accesibilidade e boa conexión aos 
núcleos urbanos, e en especial ao de 
Camariñas como centro dos equipamentos 
existentes e propostos. 

Coa apertura dos novos viarios propostos, así como a 
localización dos novos equipamentos de carácter xeral, 
quedaría garantida a conexión aos centros equipamentais e 
aos núcleos urbanos. 

Garantir o acceso aos equipamentos e zonas 
verdes de sistema xeral á meirande parte da 
poboación camariñán. 

Coa apertura dos novos viarios propostos, así como a 
localización dos novos equipamentos de carácter xeral, 
quedaría garantida a conexión aos centros equipamentais e 
aos núcleos urbanos. 

MEDIO URBANO 

Mellorar a paisaxe urbana do concello, e en 
especial o fronte marítimo da vila de 
Camariñas.  

Mediante a delimitación dun Plan Especial de Protección e 
Reforma Interior do casco histórico e por suposto mediante a 
normativa urbanística e en espacial por medio das ordenanzas, 
tanto xerais como as particulares de solo urbano. 

Protexer, por medio principalmente da 
clasificación do solo como rústico de especial 
protección agropecuaria e forestal, os 
espazos de interese produtivo. 

O Estudo do medio Rural ten identificado os espazos de 
interese produtivo que logo se clasifican como solo rústico 
especialmente protexido, en función das súas características 
naturais ou produtivas. Establécense medidas concretas na 
normativa urbanística (título 8) para a protección de todos os 
espazos con recursos naturais, patrimoniais e rurais. 

Fomentar a compactación dos núcleos rurais 
existentes, protexendo as zonas de cultivo. 

Contémplase axeitadamente na clasificación do solo proposta, 
así como no modelo de ordenación territorial. 

Protexer as áreas forestais de especial valor, 
salvagardando os ecosistemas que sustenten 
especies autóctonas e os bosques de ribeira. 

Na clasificación do solo proposta no tocante aos rústicos de 
especial protección forestal. 

MEDIO RURAL 

Adaptar a tipoloxía das novas vivendas a das 
formas tradicionais existentes. 

Establécense medidas concretas na normativa para a 
protección a conservación de elementos de interese ou 
catalogados, así como tamén as medidas a seguir para 
edificación de novas vivendas. 
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VARIABLE OBXECTIVOS INFLUENCIAS NA PROPOSTA 

Primar a creación de roteiros peonís como os 
que se pretenden nos frontes marítimos, de 
tódolos núcleos urbanos, e nos ríos e 
regatos, como no río Concheiros en Ponte do 
Porto. 

Defínense por unha parte os sistemas xerais nos bordos  
marítimos en tódolos núcleos urbanos e defínense na memoria 
de ordenación os corredores ecolóxicos e corredores verdes. 

Fomentar a mobilidade sostible mediante a 
promoción do transporte público ou outros 
sistemas de transporte alternativo. 

Nas estratexias para a mobilidade, dende o PXOM apostouse 
polo transporte público, para isto tívose en conta o plan piloto 
do concello “Autobús social”, transporte que facilitará a 
comunicación entre os distintos núcleos, facilitando así o 
acceso aos servizos os veciños máis afastados dos núcleos 
urbanos. 

MOBILIDADE 

Mellorar a conectividade dos puntos de 
interese comunitario do concello de 
Camariñas. 

Buscar a conexión entre a Batería do Soberano, a vila de 
Camariñas, a praia Area da Vila, castro de Mourín e a punta do 
Castelo, en Ponte do Porto buscar a conectividade de toda a 
ribeira do río Grande, cos muíños existentes, e o río de 
Concheiros, en Camelle buscar a conexión entre a vila, o rego 
de Camelle e as antigas fábricas de salgadura de Xandriña, e 
por último en Arou buscar a conectividade entre as praias e 
fronte marítimo da vila e o porto. 

Preservar e promover a posta en valor dos 
enclaves de interese histórico-cultural, 
arquitectónico e arqueolóxico, como son o 
Casco Histórico de Camariñas, a Batería do 
Soberano e o Castro de Mourín. 

Defínese a delimitación de tres plans especiais, por unha parte 
o PEPRI do Casco Histórico e por outra, dous plans especiais 
de protección, o da Batería do Soberano e o de Castro de 
Mourín. 

Dotar ao concello de Camariñas dun catálogo 
arquitectónico, etnográfico e arqueolóxico 
actualizado e completo. 

Defínese no propio catálogo actualizado do PXOM, para 
concibir e aplicar o catálogo como norma de protección do 
Patrimonio Cultural da vila, para utilizar o catálogo como 
recurso que permita facer avaliacións de carácter patrimonial 
dirixidas á xestión do Patrimonio, para revalorizar os inventarios 
e catálogos como ferramenta e instrumento de traballo en canto 
que representación dun rexistro dinámico, para converter o 
Inventario estático existente nun Catálogo dinámico que 
documente o proceso histórico e permita a avaliación e 
interpretación de cada un dos bens e para redefinir a unidade 
de traballo do inventario actual, de tal maneira que o futuro 
catálogo incorpore xunto ao ben cultural concreto, o seu 
contorno e contexto. 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Potenciar a rehabilitación do patrimonio 
edificado. 

Defínese na normativa urbanística, así como tamén definirase 
na redacción do PEPRI do caso Histórico de Camariñas. 
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10 RESUMO NON TÉCNICO. 

10.1 INTRODUCIÓN. 

O documento de Informe de Sustentabilidade Ambiental, (de agora en adiante ISA) 
forma parte do procedemento da Avaliación Ambiental Estratéxica requirido para 
plans e programas que afectan a un espazo xeográfico determinado. A “Lei 6/2007, 
do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 
litoral de Galicia”  establece o modo en que se debe de integrar este procedemento 
na tramitación do PXOM. 

O obxectivo final que se persegue con este novo procedemento administrativo é a 
consecución dun documento de PXOM que cumpra e sexa garante da 
sustentabilidade ambiental e dos parámetros de calidade de vida que demanda a 
sociedade actual.  

O modelo actual de ordenación urbanística do concello de Camariñas son as 
delimitacións de solo urbano do 29/01/1981, quedándose totalmente desfasadas en 
relación á normativa actual vixente. Esta nova realidade lexislativa e ambientalista 
supón un motivo suficiente para xustificar a redacción dun novo planeamento que 
teña como obxectivos a consecución dun modelo territorial axustado e equilibrado 
cos seus recursos. A posta en valor dos valores propios culturais, patrimoniais, 
ambientais, etc..., constitúe unha meta do novo Planeamento.  

O Informe de Sustentabilidade Ambiental é o documento correspondente á etapa 
principal do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan 
Xeral. A devandita avaliación persegue o obxectivo de conseguir un elevado nivel 
de protección medioambiental, contribuíndo á integración dos aspectos ambientais 
e de sustentabilidade no futuro Plan.  

No cadro seguinte defínese a estrutura do mesmo:   

ALTERNATIVAS

PLAN 
SEGUIMENTO

O paso seguinte ó análise e definición de obxectivos sería a forma de levar a cabo estes obxectivos, 
polo que se definen varias alternativas para buscar a maneira idónea de consegui-los. As alternativas 
se analizan en función de varios parámetros, os efectos positivos e negativos da alternativa sobre o 
medio, as súas viabilidades económicas, as  medidas preventivas para os posibles efectos negativos, 
etc

Por último o plan de seguimento irá comprobando ó longo do tempo que os obxectivos e propostas do 
plan se levan a cabo, así como tamén identificar e correxir os posibles efectos negativos que se 
puideran dar

ESTRUTURA DO INFORME DE SOSTENIBILIDADE AMBIENTAL

Analízase o concello dende diferentes puntos de vista, o social, o productivo-económico, o natural, o 
patrimonial, etc, así como tamén se analizan as posibles influencias exteriores ó concello, isto é, os 
proxectos ou realidades, que aínda que non están no concello, poden influir no seu desenvolvemento, 
por exemplo o caso do proxecto da vía de alta capacidade Carballo-Cée.

ANÁLISE

OBXECTIVOS

Na análise anterior maniféstanse uns problemas, deficits ou desaxustes, dos que nacen os obxectivos 
a conquerir pol planeamento, por exemplo o despoboamanto que sufre o concello, a falta de solo 
empresarial, o mal estado do patromonio cultutral, o deficit estrutural do sector turístico, etc
Ademais dos obxectivos que surxen da análise, existen outros, que podendo coincidir cos anteriores, 
que se teñen que cumplir por imperativo legal, obxectivos que se establecen nas distintas lexislacións 
vinculadas o planeamento, como pode ser a lei do solo de Galicia, a lei de Costas, a lei de vivenda de 
Galicia, etc
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10.2 O ASPECTO INFORMATIVO E ANALÍTICO. 

Para iniciar o proceso, o primeiro paso é analizar o contorno e as variables ou 
vectores ambientais para achegar solucións integradas no PXOM de cara á 
corrección ou supresión daqueles efectos ou impactos negativos observados. O ISA 
iníciase por tanto coa recompilación e análise do modelo territorial actual en cada 
unha das variables temáticas definidas que afectan aos criterios de 
sustentabilidade, estas variables establecidas no Documento de Referencia (emitido 
pola Consellería de Medio Ambiente). 

Consecuencia desta análise é a identificación dos elementos estratéxicos do 
territorio que se detallan no apartado 2.19 do presente documento. Estes 
elementos estratéxicos constitúen a base de traballo no campo da sustentabilidade 
do PXOM de Camariñas e atinxen a cada una das variables ambientais 
determinadas no documento de referencia. 

10.3 OS OBXECTIVOS. 

No presente ISA establecéronse tres niveis de obxectivos a conseguir que serían: 

1. Obxectivos xerais da planificación urbanística. Estes serían os obxectivos 
xerais que a lei establece para a actividade urbanística. Dos que se destacan 
os seguintes: 

o Preservar o medio físico, os valores tradicionais, os sinais de 
identidade e a memoria histórica. 

o Harmonizar as  esixencias de ordenación e conservación dos recursos 
naturais e da paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e 
desenvolvemento sostible do territorio. 

o Protexer os valores agrarios, forestais e naturais. 

o Fomentar a ordenación e mellora dos núcleos rurais, evitando a 
degradación e a perda das construcións tradicionais. 

2. Obxectivos  xerais do PXOM, aqueles que nacen da análise do concello e da 
súa contorna, entre os que poderíamos salientar: 

o Impulsar unha política de desenvolvemento territorial que favoreza 
unha ocupación equilibrada do territorio. 

o Ordenar a expansión urbana. 

o Axustar o consumo de recursos ás necesidades de crecemento. 

o Ofrecer un documento normativo completo. 

o Ofrecer medidas de dispoñibilidade e abaratamento do solo. 

o Potenciar os recursos turísticos. 

3. Obxectivos específicos das variables ambientais.  
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Protexer, conservar, restaurar e mellorar os ámbitos de valor natural 

Xestionar de modo sustentable os recursos naturais Medio natural 

Preservar a integridade funcional dos sistemas naturais 

Protexer e conservar os espazos de interese produtivo agropecuario e 
forestal 

Mellorar a competitividade das zonas rurais, incentivando modelos de 
produción respectuosos co medio 

Ordenar os usos e actividades no rural 

Fomentar a diversificación da actividade económica 

Medio rural 

Cohesión do nivel de vida no rural co existente no ámbito urbano 

Protexer e ordenar o espazo litoral 

Integrar o uso e xestión dos espazos naturais costeiros coa dinámica e 
desenvolvemento do concello 

Preservar a calidade ambiental e paisaxística dos espazos litorais 

Medio litoral 

Favorecer a accesibilidade ao espazo litoral 

Medio urbano Favorecer a habitabilidade do medio 

Preservar e protexer os valores paisaxísticos 
Paisaxe 

Xestión e ordenación sustentables da paisaxe 

Promover o aforro dos recursos hídricos a prol dun uso sustentable dos 
mesmos 

Garantir a viabilidade dos sistemas de abastecemento e saneamento en 
función das demandas estimadas a teito de planeamento 

Ciclo hídrico 

Reducir os niveis de contaminación das augas. 

Patrimonio Preservar e valorizar os elementos patrimoniais 

A oferta potencial de usos axustarase ás conclusións dos respectivos 
estudos da demanda 

Fomentaranse estruturas, densas, compactas e complexas 

Favorecerase a mobilidade a través de medios de transporte 
sustentables 

Protexeranse os ámbitos de interese natural e/ou patrimonial 

Consumo de Solo 

Quedarán salvagardados os espazos susceptibles de se ver afectados 
por riscos naturais e socioeconómicos 

Promover o aforro no consumo enerxético 
Enerxía 

Reducir a dependencia de recursos enerxéticos non renovables. 

Emisións contaminantes Redución das emisións contaminantes nocivas tanto para o contorno 
como para a saúde das persoas e os hábitats. 

Xestionar eficientemente a recollida dos diferentes tipos de residuos. 
Xestión de residuos 

Fomentar a redución, reutilización, reciclado e valorización dos residuos 

Mobilidade Fomentar a mobilidade sustentable 

Axustar o parque potencial de vivendas a teito de planeamento, á 
demanda estimada Vivenda 
Facilitar o acceso á vivenda 

Poboación Fomentar o equilibrio demográfico 
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Xerar emprego no concello 

Incrementar a produtividade empresarial Actividades económicas 

Aproveitar as sinerxías positivas cos concellos limítrofes 

Garantir a non exclusión 

Fomentar a participación cidadá na toma de decisións no Concello 

Favorecer un contorno habitable saudable 

Facilitar o acceso ás redes de información e coñecemento 

Integración social 

Facilitar o acceso á educación e á capacitación profesional 

10.4 AS ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN. 

As alternativas sintéticas de planeamento expostas no presente ISA xustifícanse e 
valóranse en base á integración dos criterios e obxectivos de sustentabilidade 
establecidos no Documento de Referencia remitido pola DXDS. A avaliación 
cualitativa das alternativas realízase a partir do grao (1 mínimo e 5 máximo) 
previsto de consecución dos obxectivos dos obxectivos de sustentabilidade. 
Valóranse por tanto as accións e os efectos para conseguir ter un plan máis 
sustentable. 

Contémplanse tres alternativas: 

1. A denominada “ALTERNATIVA CERO” é aquela que se basea no 
mantemento da situación actual do territorio, sen modificación do 
planeamento nin do modelo territorial, que se analiza na diagnose realizada 
sobre o territorio municipal na súa situación actual, na que se detectaban 
unha serie de deficiencias estruturais que o presente PXOM pretende 
resolver. 

2. Establécese unha alternativa real de ordenación posible técnica e 
economicamente“ALTERNATIVA UN” (que é unha alternativa de 
ordenación elaborada anteriormente no ano 2006), que incide cunha 
potenciación ambiciosa do crecemento residencial para permitir un auténtico 
relanzamento da actividade municipal. 

3. A“ALTERNATIVA DOUS” que é a proposta do Plan, presenta unha 
moderada proposición de expansión, recoñece a realidade actual e intenta 
paliar a problemática detectada e incorpora as demandas cara unha 
estratexia de sustentabilidade para acadar un modelo territorial que mellore 
a sociedade e o territorio cunha xestión ambiental, territorial e urbanística 
cunha estratexia que intenta resolver moitas das problemáticas territoriais, 
ambientais e sociais.  

Así temos dúas alternativas de ordenación 1 e 2, ámbalas coherentes cos 
condicionantes de partida expresados na análise obxectiva do contorno e cos 
obxectivos xenéricos do plan.  

Como conclusión, a alternativa cero descartouse porque en primeiro lugar, suporía 
o prolongamento dunha situación caduca, ilegal cun modelo territorial insostible. A 
alternativa 1 é menos sustentable que a 2, acadando unha valoración de 3.2 
(MEDIA); sendo a alternativa 2 a que acada unha maior puntuación(4.1) posto que 
camiña con maior pulo ambiental e nun novo momento e nun contexto normativo, 
político, lexislativo de planificación onde se está a afondar na necesidade de que as 
accións territoriais sexan máis sustentables e contribúan a lograr cumprir os 
obxectivos de sustentabilidade globais. 
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10.5 IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O 
TERRITORIO. 

Este apartado realizouse a través dunha dobre análise: 

Por unha banda distinguíronse dous tipos de impactos:  

• Impactos de ocupación e transformación do territorio 

• Impactos sobre as variables territoriais 

Para o cálculo do primeiro tipo de impacto identificáronse e valoráronse as 
coberturas e usos do territorio e posteriormente a través dunha metodoloxía 
baseada na análise multicriterio, que se fundamenta na teoría da decisión que, á 
súa vez se basea na lóxica. O método trata de seleccionar, e posteriormente 
avaliar, un conxunto de criterios previamente xeorreferenciados e, por medio de 
procedementos lóxicos, obter un mapa que expresa a interacción de ditos criterios. 
Este tipo de análise esixe establecer os criterios de análise e ponderar os pesos de 
cada criterio, en relación cos demais.  

Deste xeito obtense un mapa de capacidade de acollida para as actuacións 
analizadas, neste caso zonas para uso residencial e industrial. 

O resultado exprésase en fichas para cada tipo de actuación de desenvolvemento 
SUNC, SUDL residencial, SUDL industrial, SNDL residencial. 

A análise concluíu en que as accións propostas no PXOM tiñan unha alta capacidade 
de acollida, se ben algunhas desenvolvíanse sobre sitios de pendentes media e 
altas ou ocupando parte das zonas de policía dos ríos, para ambos casos 
propuxéronse medidas correctoras. 

En relación co impacto territorial realizouse o seguinte proceso de análises: 

Primeiro determináronse as accións do PXOM con incidencia ambiental. 

Consolidación da trama dos núcleos urbanos consolidados e rurais tradicionais 
Áreas de reparto en solo urbano non consolidado 
Plans especiais de protección e rehabilitación 
Expansión de núcleos rurais 
Sectores de solo urbanizable delimitado residencial 
Sectores de solo urbanizable delimitado industrial 
Sectores de solo urbanizable non delimitado residencial 
Novos sistemas viarios de comunicación 
Novos equipamentos de sistemas xeral ou local 
Novos espazos libres de sistemas xeral ou local 

Estas accións avaliáronse en relación coas variables de sustentabilidade 
determinadas no documento de referencia. A valoración que se fai, consta de dúas 
aproximacións complementarias. Primeiro, avalíanse as interaccións entre as 
accións do PXOM sobre as variables de sustentabilidade e segundo, estímase a 
magnitude dos impactos.  

Do resultado destas matrices obtéñense as variables afectadas positivamente e en 
que medidas o foron, e o mesmo para as variables afectadas negativamente.  

A táboa seguinte amosa os resultados máis significativos. 
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Tipo de impacto nº % interaccións % total impactos 
Impactos positivos 66 45.83% 61.11% 
Impactos negativos 42 29.17% 38.89% 
Sen interacción 36 25.00% 
Interaccións posibles 144 100.00% 

 

10.6 MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRECTORAS. 

As medidas correctoras e protectoras que se presentan neste apartado, son de 
varios tipos, segundo o seu ámbito de incidencia. 

• Medidas xenéricas: Son aquelas deseñadas para a redución dos impactos 
xerados pola aplicación do ordenamento e normativa de planeamento. Dentro 
destas medidas distínguense dous tipos:  

• Medidas de protección vectorial encamiñadas a protexer os distintos 
vectores medioambientais (atmosfera, relevo e solos, hidroloxía, 
vexetación, fauna, paisaxe). 

• Medias horizontais ou transversais que abordan cuestións xerais da 
sustentabilidade. 

• Medidas particulares: medidas de aplicación en determinadas actuacións. As 
clasificadas como de impacto compatible, pero que se producen en zonas de 
pendente elevada ou dentro da zona de policía dos ríos. 

O conxunto destas medidas detállanse no apartado 6 da memoria e nas fichas de 
impacto por ámbito ou sector de análise no apartado 5.3. 

10.7 PROPOSTA DUN PLAN DE SEGUIMENTO. 

Este informe presenta un plan de seguimento que permita garantir que non hai 
desviacións significativas entre o inicialmente previsto pola AAE e o resultado final 
da execución do Plan, mediante a corrección dos posibles efectos ambientais 
negativos que puidesen producirse no desenvolvemento do mesmo. 

10.8 INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA DA ALTERNATIVA 
PROPOSTA. 

Neste apartado analizouse e demostrouse cuantitativamente a viabilidade 
económica da alternativa seleccionada e das medidas dirixidas a prever, minimizar 
ao paliar os efectos negativos e o establecemento dun sistema de seguimento. 

10.9 ANÁLISES DE COHERENCIA DOS OBXECTIVOS ESTABLECIDOS. 

Para a realización da análise de coherencia do PXOM analizáronse a través dun 
conxunto de cadros sinóptico, no que se recollen os obxectivos do PXOM e a 
xustificación das medidas xerais ou concretas que se establecen no mesmo, para a 
consecución deses obxectivos, separando por unha banda os xerais e por outra os 
específicos das variables ambientais. Demostrando un alto grao de coherencia. 
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11 CONCLUSIÓNS DA AVALIACIÓN. 

Ademais, nun proceso interactivo entre a avaliación e o PXOM (que é unha das 
principais achegas que se teñen detectado da Avaliación Ambiental Estratéxica), e 
unha vez rematado o primeiro proceso de avaliación descrito no presente ISA, 
detectáronse os principais puntos febles da alternativa seleccionada, e téñense 
reforzado e retroalimentado as determinacións do plan con propostas máis 
razoables e sustentables naqueles aspectos en que isto era posible: 

- Reforzáronse as condicións de protección dos elementos ou conxuntos 
valiosos, 

- Tense valorado moito máis o medio natural como fonte de lecer e alternativa 
de futuro (tamén fonte de recursos económicos e turísticos) insubstituíble 
(polo carácter de difícil reversión de actuacións sen obxectivos claros ou 
pouco meditadas e integradas), 

- Téñense delimitado os corredores naturais como elementos da ordenación e 
se regulan Normativamente, 

- Tense feito máis fincapé nas propostas de mobilidade sostible,  

- Téñense reforzado as posibilidades económicas de desenvolvemento posible 
e razoable, valorando tamén o posible custe do mantemento das novas 
dotacións, infraestruturas e servizos derivadas da ordenación proposta, 
avaliando a sustentabilidade destes custes e a capacidade do Concello para 
asumir a parte deses custes que deba soportar, 

- Tense reforzado o carácter de guía e control que ten a propia normativa do 
PXOM, dándolle un carácter formador (de cara á sociedade que a terá que 
cumprir e a administración que a terá que aplicar) nos aspectos principais da 
sustentabilidade, tentando achegar solucións concienciadoras en primeiro 
lugar e logo coercitivas en última instancia para acadar os obxectivos de 
sustentabilidade desexados, que serán de aplicación na vida social e privada.  

Esta nova proposta máis reforzada de plan é a que agora se presenta e se avalía 
finalmente como versión que se deberá aprobar inicialmente e será sometida a 
exposición pública, unha vez enriquecida no propio proceso de avaliación, 
cumprindo, por tanto, todos os obxectivos que desta se esperaba. 
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