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0. RESUMO NON TÉCNICO DO ISA 

 

Introdución 

O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de 

Tordoia. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de abril, 

o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

O concello de Tordoia inicia os traballos para a elaboración do PXOM no ano 2006. 

Posteriormente emite, en febreiro do 2007, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación 

Ambiental Estratéxica. A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible remite ao órgano promotor, en xullo do 2007, o “Documento de 

referencia para a AAE do PXOM do Concello de Tordoia. 

Descrición do ámbito territorial de Tordoia 

O concello de Tordoia pertence á provincia da Coruña, e atopase no extremo occidental da 

comarca de Ordes, na que está integrado este concello. Tordoia ten 124,6 Km2, nos que viven 

4.168 habitantes (Padrón do ano 2011), cunha densidade media de 33,5 hab/Km2, repartidos 

entre dez parroquias. A capital municipal sitúase en Pontepedra (457 hab en 2011), na 

parroquia de cabaleiros, que é o único núcleo que se pode considerar como urbano. 

O territorio municipal de Tordoia esténdese por un bloque amesetado, situado na vertente 

dereita do río Tambre. A súa continuidade queda interrompida por unha depresión lineal 

correspondente a unha fractura tectónica que atravesa a parte máis occidental do concello. 

Sobre este bloque, composto por materiais moi antigos e facilmente erosionables, a rede 

hidrográfica apenas ten incidido no relevo, formándose amplos vales. Case todo o termo 

municipal pertence á conca do río Tambre, e tan só unha pequena parte do territorio drena as 

súas augas ás concas do Anllóns e do Xallas. O monte castelo, situado no límite co concello de 

santa Comba, é a divisoria de augas entre as tres concas fluviais, e tamén é o lugar máis 

elevado do concello. 

O Lengüelle, tras receber as augas do encoro de Vilagudín, é o río principal, xunto con varios 

afluentes da súa marxe dereita, como o Pontepedra, que pasa pola capital municipal. Tamén 

neste concello ten o seu nacemento o río Dubra, no chamado regato de Rial. 

O clima encádrase no dominio oceánico hiperhúmido, e se caracteriza por rexistrar 

temperaturas suaves e elevadas precipitacións. Estas condicións climáticas e a suave 

topografía do terreo teñen favorecido a formación de prados e pasteiros, que ocupan boa parte 

da paisaxe rural, e permiten un elevado aproveitamento para o gando, principalmente bovino. 

Descrición do PXOM 

O concello de Tordoia dispón, na actualidade, para a súa ordenación municipal do seu territorio 

dunha Delimitación de Solo Urbano, aprobada definitivamente o 22 de xaneiro de 1979. Para a 

regulación do resto do termo municipal a regulación depende das Normas Subsidiarias 

Provinciais e das normas de aplicación directa da recente LOUPMRG. 

O PXOM de Tordoia pretende encouzar o crecemento municipal no marco da vixente lexislación 

do solo, e non se plantexa modificacións na estrutura actual. Así, o criterio marco é o de manter 

a morfoloxía presente na actualidade en Tordoia, concentrando a vivenda colectiva no núcleo 

urbano de Pontepedra e deixar a eventual vivenda unifamiliar para os núcleos rurais, dotándoos 

así mesmo do solo necesario para aqueles equipamentos en que resulten deficitarios. 

Considérase que este criterio ten carácter estratéxico e é o que maior índice de sostibilidade 

presenta, pois contempla o desenvolvemento e consolidación do principal núcleo urbano, 

permite crecer aos núcleos rurais ao ritmo da súa propia demanda, impide a edificación 

indiscriminada en ámbitos non regulados e, por último, contempla o redimensionamento de 

tódolos servizos e equipamentos necesarios, todo isto baixo pautas de sostibilidade e 

minimizando calquera impacto que se poida producir. 

Situación demográfica de Tordoia 

Tordoia ten unha superficie de 124,6 Km2, na que viven 4.168 habitantes (1.966 homes e 2.202 

mulleres, segundo o Padrón do ano 2011), cunha densidade media de 34,5 hab/Km2, repartidos 

entre dez parroquias: Andoio (331 Hab.), Anxeriz (555 Hab.), Bárdaos (575 Hab.), Cabaleiros 

(855 Hab.), Castenda (418 Hab.), Gorgullos (544 Hab.), Leobalde (121 Hab.), Numide (153 

Hab.), Tordoia (100 Hab.) e Vilabade (516 Hab.). A capital municipal sitúase en Pontepedra (473 

hab), na parroquia de cabaleiros, que é o único núcleo que se pode considerar como urbano. 

A evolución demográfica de Tordoia amosa un período de forte crecemento durante a primeira 

metade do século XX, seguido dun continuo descenso como consecuencia dos procesos 

migratorios. Desde os anos oitenta, e grazas á mellora das explotacións gandeiras, que permitiu 

un aumento das rendas, o descenso freouse un pouco. En efecto, igual que sucede na maior 

parte do territorio rural galego, o concello de Tordoia ven perdendo poboación: nos últimos 30 

anos, o concello perdeu o 33% dos seus habitantes. Esta perda de poboación débese ao factor 

histórico da emigración, que segue na actualidade cara a áreas máis dinámicas e con maiores 

posibilidades de desenvolvemento. Outro factor importante que incide na debilidade poboacional 

de Tordoia e a súa estrutura demográfica: o 6% da poboación é menor de 16 anos, o 61,2% ten 

entre 16 e 64 anos, e o 32,8% ten máis de 65 anos. Estes datos –todos eles referidos ao ano 

2011- indican claramente o envellecemento da poboación municipal: o índice de envellecemento 

é de 376 e a idade media da poboación é de 52,2 anos. 

Estas porcentaxes explícanse polos seguintes indicadores demográficos: a taxa de natalidade é 

moi baixa (3,7‰), o que se explica pola elevada idade media á maternidade (34,8 anos) e un 

baixísimo número de fillos por muller (0,6 fillos/muller) e unha taxa tamén moi baixa de 
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nupcialidade (0,9 ‰). Pola súa parte, a taxa de mortalidade é bastante elevada (13,8 

falecementos por cada mil habitantes), taxa que se explica pola elevada porcentaxe de persoas 

maiores. 

Na actualidade esta tendencia está a continuar na mesma senda, e os últimos datos do IGE 

(ano 2010) sobre a cuestión rexistran 13 nacementos, 66 falecementos e 4 matrimonios, o que 

indica un saldo vexetativo (nacementos-falecementos) de -53 persoas.  

Os saldos migratorios negativos tamén contribúen ao declive demográfico do concello de 

Tordoia, por canto constitúen saídas contínuas de población por razóns de mercado de traballo, 

estudos ou callidade de vida. 

Actividade económica 

O modelo económico de Tordoia xira arredor do subsector gandeiro, que nos últimos anos 

experimentou unha apreciable modernización. Destaca a cabana de vacún e, en menor medida, 

de porcino e avícola. 

De acordo con esta especialización, o uso do solo está orientado á alimentación da cabana 

gandeira, polo que os cultivos predominantes son os forraxeiros, seguido polos prados e 

pasteiros. Nos últimos tempos está a tomar pulo o cultivo de horta, orientado ós mercados 

urbanos próximos. A industria é pouco relevante no conxunto do tecido produtivo municipal, e a 

importancia porcentual que ten o sector secundario corresponde ós empregados na construción, 

aínda que a importancia deste sector non se corresponde coa potencia da industria, polo que 

compre deducir que boa parte dos empregados na industria traballan fora do concello. O sector 

terciario ten unha importancia residual, e destaca unicamente o subsector hostaleiro. O 

comercio é pouco importante, e oriéntase só á satisfacer as demandas máis básicas da 

poboación.  

A taxa de actividade, segundo o Censo de 2001, é do 52,1% e a taxa de paro do 6,7%. Por 

outra parte, o 37,6% traballa no sector primario, o 32,3% faino na industria e na construción. O 

30,0% dos activos traballan no sector terciario. O IGE proporciona datos procedentes de 

afiliación en altas laborais por sectores de actividade da Seguridade Social moito máis recentes 

(decembro do 2011): 28,7% no sector primario, 32,2% no sector secundario (17,9% na industria 

e 14,3% na construción), e 37,6% no sector terciario. 

A superficie das explotacións agrícolas de Tordoia ascende a 6.209 Ha. Desta superficie, 4.888 

Ha corresponden á SAU (2.867 Ha de terras labradas e 2.021 Ha de terras dedicadas a prados 

e pastos permanentes). Canto das terras labradas, prácticamente toda a superficie está 

dedicada a cultivos herbáceos, e só 18 Ha son de frutais. Por último, 1.005 Ha corresponden a 

especies arbóreas e forestais. 

As unidades gandeiras (UG) nas explotacións agrarias en Tordoia son as seguintes: 9.240 

bovinos, 25 ovinos, 5 caprinos, 800 porcinos, 8 equinos, 302 aves e 10 coellas nais. 

Canto do gando bovino, rexístranse 415 explotacións, con 11.683 bovinos, dos que 7.026 son 

vacas (5.612 vacas de muxidura, 1.414 vacas de non muxidura), e 4.657 outros bovinos. 

En Tordoia leváronse a cabo procesos de concentración parcelaria en catro zonas: San Cristobo 

de Leobalde, Sta. Baia de Gorgullos, Santiago de Numide e Vilabade, cun total de 4.443 Ha 

concentradas. Tódolos procesos están xa rematados e con firmeza. Ademais, a concentración 

iniciouse tamén en San Xoán deTordoia e Cabaleiros, pero na actualidade, o proceso está 

parado 

Canto da estrutura empresarial do concello, rexístranse 24 empresas industriais, 44 da 

construción e 114 no sector terciario. O tamaño destas empresas é moi pequeno, e 149 delas 

non teñen empregados. 

A renda dispoñible bruta por habitante é de 11.835,74 € (2009) 

Dotacións e equipamentos 

O concello de Tordoia conta cos seguintes equipamentos e dotacións: 

 1 casa do concello 

 1 centro de saúde (Pontepedra) 

 3 centros escolares 

 1 casa de cultura, 1 biblioteca pública 

 6 centros cívico-sociais 

 2 parques infantís 

 1 parque non urbano 

 5 parques urbanos 

 2 complexos polideportivos 

 1 piscina 

 2 pistas polideportivas 

 3 polideportivos cubertos 

 3 terreos de xogo 

 8 zonas verdes 

 12 cemiterios 

A rede de saneamento só dá servizo total ou parcial ás localidades de Pontepedra, Monte Vello, 

a Balsa e Soufe, na parte central do concello, A Tablilla na zona norte e Pedrasalgueira en 

Anxeriz. En Pontepedra a rede esténdese a través do entramado viario e, aínda que ate fai uns 

anos vertía directamente ao río, na actualidade as augas residuais van parar a unha depuradora 

situada no río do mesmo nome. 
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A rede de saneamento da Tablilla é conducida á unha fosa no concello de Cerceda. 

De todos modos, dado que a maior parte do termo municipal ten un carácter marcadamente 

rural, o sistema de vertido de augas residuais mais xeneralizado consiste en fosas sépticas 

individuais. 

Polo que se refire á rede de abastecemento de auga, esta atópase moi espallada abarcando 

amplas zonas do termo municipal, podéndose dicir que a maior parte das aldeas do municipio 

contan con este servizo, ben sexa a súa titularidade municipal ou veciñal. As parroquias de 

Anxeriz, Numide e Leobalde contan con varias traídas veciñais para o conxunto dos seus 

núcleos. 

No núcleo de Pontepedra, o servizo de abastecemento de auga esténdese a todo o solo 

clasificado como urbano polo vixente planeamento municipal, en condicións de caudal e presión 

suficiente para as características da edificación prevista, dende o depósito xeral de Vila de 

Abade. 

Polo que fai á recollida do lixo, Tordoia está adherido a Sogama, e envía o RSU directamente a 

Cerceda, dada a proximidade entre ambos concellos. Non existe punto limpo, e 6 núcleos teñen 

recollida selectiva, mentres que 25 non teñen este servizo. Existen 408 colectores de lixo, e en 

Tordoia prodúcense 791,8 TM de lixo. 

A Rede viaria municipal, articúlase en varios eixes e é moi descentralizada froito tamén do 

peculiar perímetro do termo municipal. O principal eixe vertebrador está constituído pola estrada 

provincial CP-8401 que percorre o termo municipal de sur a norte pasando por Pontepedra e 

enlazando na Tablilla coa AC-413. Por outro lado, as principais vías de comunicación do 

concello coa súa comarca realízanse a través de vías na súa maior parte exteriores como a xa 

mencionada AC-413 ou a AC-400. 

O parque automobilístico do concelo está composto por 3.126 vehículos, dos que 2.506 son 

vehículos lixeiros). 

Tordoia está adherido ao programa TES+BUS, e existen 7 liñas, que serven para aproveitar as 

rutas de transporte escolar, achegando á poboación rural á capital municipal. 

O sistema de transporte público é, nesta zona, feble: Tordoia non pertence a ningunha área de 

transporte metropolitano e non existen liñas regulares de transporte, polo que a mobilidade da 

poboación faise básicamente a través de vehículo privado. 

A iluminación pública do concello faise a través de 1.176 puntos de luz, cunha potencia 

instalada de 147 Kw. Existen 830 vivendas (65,2%) con déficit de iluminación pública. 

Na actualidade, en Tordoia están vixentes as Normas Subsidiarias Provinciais, publicadas no 

Ano 1979, que delimitan un total de 306,63 Ha, das que o 100% están dedicadas a uso 

residencial, non reservando superficie algunha para uso industrial. Tampouco existe solo 

urbanizable, mentres que a superficie non urbanizable ascende a 12.092,7 ha. 

O Censo de Vivendas do ano 2001 (último dispoñible no momento de redacción deste 

documento) rexistra 1.541 vivendas familiares, das que 1.299 son vivendas principais, 84 son 

secundarias e 158 están baleiras. En total, o concello de Tordoia conta con 1.579 edificios e 88 

locais. A densidade de vivendas é de 0,12 viv/Ha, con 3 Hab/viv pral. 

Dende o punto de vista do patrimonio histórico, o monumento máis interesante de Tordoia é o 

Dolmen de Cabaleiros, un dos monumentos megalíticos galegos mellor conservados, e que ten 

algo máis de 5.000 anos. Este dolmen, tamén chamado Casa da Moura, atópase na beira da 

estrada que vai de Tablilla á Pontepedra. O dolmen está formado por seis lousas lixeiramente 

inclinadas, que sobresaen 1,80 m do solo e forman a cámara. Cara o leste ábrese un pasillo de 

2 m de ancho. Arredor das lousas queda unha acumulación de terra de uns 20 m de diámetro, 

resto do cubrimento do megalito. 

Situación ambiental 

Dende o punto de vista forestal, o concello de Tordoia pertence ao Distrito III Santiago-Meseta 

Interior, Demarcación de Ordes, está clasificado como Zona de Alto Risco de Incendios, e existe 

un punto de vixilancia fixa en Anxeriz (O Empalme). No ano 2010, este distrito sufriu 162 lumes 

forestais, que queimaron unha superficie total de 1.350,2 Ha (175,53 Ha de superficie arborada 

e 174,67 Ha de superficie rasa. No ano 2006, o concello tivo 32 lumes, que afectaron a 100,2 

Ha de superficie arborada e 161,4 Ha de superficie rasa. 

No concello de Tordoia non existen actividades industriais ou de outra índole que sexan 

produtoras de contaminación da xea. Tampouco existen fontes de contaminación acústica: non 

existen industrias produtoras de ruído e as vías de comunicación teñen carácter local, o que 

significa que o tráfico, identificado como a única fonte sónica presente neste concello, ten tamén 

carácter local. 

Outra fonte de contaminación presente neste territorio é o producido polo gas radón, gas que é 

radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, polo que é detectable só con instrumentos específicos 

de medición. O radón se atopa no solo debido á súa presenza xeolóxica natural, e se filtra nas 

vivendas a través da permeabilidade do terreo, e se vai acumulando nas partes baixas das 

casas, e producindo problemas de saúde á poboación cando este gas é inhalado. (O Radón é 

considerado canceríxeno pola OMS). 

Outra fonte de contaminación presente no concello de Tordoia procede da actividade gandeira, 

que aquí presenta un elevado grao de especialización –o censo bovino é superior ao número de 

habitantes do concello-. Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por 

xurros e os residuos plásticos procedentes do empacado da herba. 
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Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos baséanse na 

práctica habitual do seu abandono ou incineración de xeito incontrolado, o que orixina un 

deterioro paisaxístico progresivo e acumulativo do contorno a causa da proliferación de puntos 

de abandono destes plásticos. Por outra parte, a incineración incontrolada produce emisións 

perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. Destes compostos contaminantes compre 

destacar as dioxinas polo seu efectos para a saúde das persoas. 

O LIC “Río Tambre” ten unha superficie de 715,5 Ha, e inclúe parcialmente ao concello de 

Tordoia, concretamente 27 Ha sobre o río Lengüelle, que serve de límite co concello de Ordes, 

o que representa o 0,2% da superficie municipal. Este Lugar de Importancia Comunitaria 

atópase situado a unha altitude media de 261 m e pertence á rexión bioclimática atlántica. 

A cunca deste río é unha das maiores de Galicia, cunha extensión de 1.530 Km2, o seu índice 

de alongamento é moi disimétrico a causa da amplitude dos afluentes, os, entre outros, ríos 

Barcala, Dubra e Lengüelle. 

Dende o punto de vista xeomorfolóxico, na parte alta da cunca do Tambre predominan os 

gneises glandulares de biotita e batolito de granito biotítico, entre os que se instala unha brecha 

de anfibolitas. Tras un dominio xistoso, pásase á área dos granitos de dúas micas e dos 

granodioritas. 

Encoro de Vilagudin 

Tratase dun encoro sobre o río Lengüelle, de 158,16 ha de superficie, código IHG 1110124, que 

conta cunha importante masa piscícola de repoboación. Nas súas beiras existe unha masa de 

vexetación ripícola en moi bó estado de conservación, e tamén flora acuática, elementos ambos 

que deben ser protexidos pola súa singularidade e por ser fonte de biodiversidade. 

Fervenza de Sampaio 

A Fervenza de Sampaio, tamén catalogada como humidal (cód. IHG 1110285), localízase na 

parroquia de Entrecruces, no concello de Carballo, aínda que se sitúa na linde co concello de 

Tordoia. Esta fervenza pertence ao río Outón, tamén chamado da Férveda ou Taboada, afluente 

do río Grande que, á súa vez, tributario do Anllóns. Trátase dunha fervenza de 30 m de altura e 

0,09 Ha de superficie, en gabros en tres saltos. Nas proximidades consérvanse varios muíños e 

existen restos de unha antiga central hidroeléctrica. 

Análise da paisaxe 

Tordoia encádrase na unidade paisaxística de Galicia Central, na Terra de Ordes; clase Vales 

Sublitoriais Cantabro-Atlánticos, tipo 2-2 (Sublitoral Artabro). 

Dende o punto de vista da paisaxe, o concello de Tordoia esténdese por unha chaira situada na 

vertente dereita do río Tambre, cunha altitude media que varia entre os 300 e os 500 metros. 

Sobre esta chaira, composta por materiais moi antigos, a rede hidrográfica apenas ten incidido 

no relevo, formándose amplos vales. Case todo o termo municipal pertence á conca do río 

Tambre, e tan só unha pequena parte do territorio drena as súas augas ás concas do Anllóns e 

do Xallas. O monte castelo, situado no límite co concello de santa Comba, é a divisoria de 

augas entre as tres concas fluviais, e tamén é o lugar máis elevado do concello (569 m en 

Insúa). O Lengüelle, tras receber as augas do encoro de Vilagudín, é o río principal, xunto con 

varios afluentes da súa marxe dereita, como o Pontepedra, que pasa pola capital municipal. 

Tamén neste concello ten o seu nacemento o río Dubra, no chamado regato de Rial. 

As condicións climáticas deste territorio e a suave topografía do terreo teñen favorecido a 

formación de prados e pasteiros, que ocupan boa parte da paisaxe rural, e permiten un elevado 

aproveitamento para o gando, principalmente bovino. 

Dadas as escasas diferenzas altitudinais neste territorio e a amplitude dos vales fluviais, 

configúrase nunha única conca visual cun único fito, que é o Monte Castelo. A paisaxe 

predominante é unha mestura de terras agrícolas (prados e cultivos de forraxeiras) e bosques 

de especies de repoboación forestal, alternando con vexetación natural de variada idade e 

estado de conservación. A esta paisaxe hai que engadir o poboamento, formado por un único 

núcleo de características urbanas, e un elevado número de núcleos rurais. A resultante é unha 

paisaxe agraria, bastante transformada polo home, aínda que conserva interesantes elementos 

de naturalidade, e que segue a manter as características rurais da Galicia interior. 

No concello de Tordoia identificanse as seguintes tipoloxías de paisaxe: 

Paisaxe urbanizada 

O único núcleo que ten características urbanas é o núcleo de Pontepedra, características que 

veñen dadas máis ben pola súa concentración de servizos para a poboación. O tecido urbano 

disponse ó longo da estrada e está formado por un casarío pouco denso, onde predominan as 

vivendas unifamiliares, e con numerosos espazos baleiros, dedicados a hortas ou a outros usos. 

O resto dos núcleos non teñen entidade suficiente como para ser consideradas como urbanas. 

Paisaxe rural 

A paisaxe rural é a tipoloxía dominante neste concello. Trátase dunha paisaxe bastante ben 

conservada, cunha gran unidade física e moi ben adaptada á especialización económica da 

zona, que é a gandería. Está composta polos núcleos rurais, polas terras de cultivos e pola 

constelación de prados e pasteiros que cobren o territorio municipal. 

A tipoloxía construtiva é a típica do rural galego, en moi diferentes estados de conservación e 

bastante mesturada con novas construcións illadas e espalladas polo termo municipal. 

Paisaxe natural 

Dada a intensa humanización deste territorio, a vexetación natural quedou relegada a pequenos 

bosquetes espallados polo concello, as veces, mesturados con outras especies de repoboación. 
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Esta tipoloxía está presente principalmente nas beiras dos ríos e regatos, onde está presente 

unha boa mostra de vexetación ripícola, ben conservada e cun elevado grao de variedade. 

Paisaxe seminatural 

A paisaxe seminatural está formada principalmente por bosques illados de piñeiros e eucaliptos, 

situados nos montes e as terras máis elevadas, e tamén circundando as terras de cultivo e os 

prados. Nestas terras, relativamente planas, os bosques de frondosas de repoboación cumpren 

unha función visual de compartimentación do terreo, dando unha impresión dunha paisaxe 

fraccionada en moitas pequenas unidades visuais. 

Síntese da situación actual e problemática do concello 

O medio físico 

O concello de Tordoia atópase situado no centro da provincia de A Coruña, no extremo 

occidental da comarca de Ordes, linda cos concellos de Cerceda e Carballo ó norte, Coristanco 

e Santa Comba ao oeste, Val do Dubra e Trazo ó sur e Oroso e Ordes ó leste. 

O termo municipal ten unha extensión de 124,5 Km2. Segundo o Padrón de 2011, conta cunha 

poboación de 4.168 habitantes, distribuídos en 10 parroquias e 138 entidades de poboación. A 

capital municipal, Pontepedra, atópase nunha posición central con respecto o territorio 

municipal. 

O relevo de Tordoia pertence á conca do río Tambre, que discorre polo sur do termo municipal 

atravesando os concellos de Oroso, Trazo e Val do Dubra, e tan so unha pequena parte á do 

Anllóns e á do Xallas. Así, as maiores altitudes (en torno aos 500 metros) localízanse ó 

noroeste, na divisoria das tres concas ás que pertence o termo municipal, observándose un 

lixeiro e suave descenso cara o sur e leste, ata o río Lengüelle, afluente do Tambre. 

O 20% da superficie do termo municipal está dedicada exclusivamente a uso forestal, quedando 

o 80% restante para uso agrícola, mesturado en moitos casos con mato e plantacións forestais, 

destinándose a maior parte deste terreo agrícola a prados e pasteiros ligados a explotacións 

gandeiras. Pequenos cultivos de horta aparecen ligados á casa, abarcando unha certa 

variedade de produtos agrícolas. 

Os 138 núcleos de poboación do concello representan unha ampla variedade de tipoloxías de 

asentamentos, repartíndose de forma desigual entre as dez parroquias que o compoñen. 

Polo demais, estes asentamentos adoitan presentar unha tipoloxía de aldea pechada, aínda que 

con diversos graos de complexidade. Outros factores peculiares, como a presenza de estradas, 

pazos ou casas grandes, igrexas ou capelas, etc. introducen os elementos de diversidade que 

caracterizan a cada asentamento. 

No concello de Tordoia existe unha zona, en torno ó río Lengüelle, incluída no LIC do Río 

Tambre, da Rede Natura 2000, xa descrita neste informe e no Documento de Iniciación. Tamén 

son zonas con especial valor ambiental algún dos humedais inventariados e o encoro de 

Vilagudín que comparte co concello de Ordes e que tamén se atopan descritos no presente 

documento. 

O principal problema neste sentido derívase da grande dispersión que presenta a poboación 

galega en xeral, e a de Tordoia en particular, agrupándose en pequenos núcleos esparexados 

por todo o concello, o que non significa que non existan áreas cun interesante valor natural, que 

contan con valores ambientais, produtivos e paisaxísticos que deben preservarse de calquera 

acción que poida afectar ás características naturais do espazo a protexer. Existen polo contrario 

zonas nas que a edificación, tanto en núcleo como en disperso provocou a degradación ou 

perda de naturalidade de áreas cun valor, tanto natural como agrícola, que hoxe non precisan 

de ningún tipo de protección específica. 

Por outra parte, a vexetación, que no pasado constituíu importantes masas forestais de 

especies autóctonas, sufriu unha regresión ó longo da historia por diversas causas, sendo as 

actuais a expansión de especies arbóreas de crecemento rápido e a ruptura co sistema 

tradicional da agricultura, dependendo do bosque como subministro de toxo. 

Por último, o plan xeral será respectuoso co actual sistema de núcleos e a estrutura parroquial, 

base de organización do ámbito rural do concello, de xeito que constitúa un valor engadido e a 

base para a rexeneración e potenciación dos valores medioambientais do concello. A 

recuperación da arquitectura rural, a posibilidade de situación doutras actividades compatibles 

coas da vivenda, o potenciamento do turismo rural e ecolóxico, a creación de rutas de 

sendeirismo e, en definitiva, a posta en valor dos valores naturais do concello deben ser un dos 

obxectivos prioritarios para revitalizar este ámbito. 

En resumo, o medio natural esixe prestar adecuada atención á súa posta en valor, tanto como 

medio de autoconservación, como de equilibrio das condicións de vida da poboación. 

Aspectos socioeconómicos 

O termo municipal, con 124,5 Km2, é de tamaño medio-grande respecto á media galega, e se 

caracteriza por unha maioría de zonas de notables altitudes, por encima dos 500 metros, pero 

de relevo suave, e unha minoría de vale no seu contorno occidental. A proximidade a Ordes, 

Santiago e mesmo A Coruña lle outorga accesibilidade ás áreas urbanas próximas, o 

complemento da súa base produtiva. 

Desde unha visión de conxunto e a longo prazo, Tordoia sufriu, como outros concellos rurais, 

procesos migratorios, aínda que en menor medida. As migracións producíronse sobre todo cara 

ás áreas urbanas próximas. 
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Polo que fai á actividade económica, o eixo do seu modelo radica na gandería maior, no bovino. 

Tordoia é o 22º municipio galego polo número de vacas, e conta con interesantes niveis de 

porcino e avícola. O uso da terra está en grande medida orientado á alimentación gandeira, os 

cultivos forraxeiros son maioritarios e as patacas acadan niveis importantes, e medra a 

superficie dedicada a pastos e pastizais. Tamén se aprecia un progresivo interese pola horta e 

cultivos orientados cara os mercados urbanos. 

A industria é pouco relevante en Tordoia, destacando apenas unhas pequenas empresas 

dedicadas á fabricación de materiais para a construción. Nelas emprégase o 15,7% da 

poboación, sendo a rama de manufactura a máis importante. 

Por último, a proporción de activos que traballan no sector servizos aumentou 

considerablemente nos últimos anos. Aínda a comezos dos noventa a proporción era do 21,4% 

pero no último Padrón ascendía ó 30,1%. Dentro deste subsector, as ramas máis importantes 

son a hostalería e o comercio. 

O desenvolvemento industrial do municipio de Tordoia viuse limitado ata a actualidade, por 

deficiencias nas vías de comunicación existentes, e pola carencia de solo industrial ben dotado. 

Isto deu lugar á existencia dunha maior actividade agraria e gandeira. A creación de solo para 

usos industriais considérase unha necesidade estratéxica para o concello, pois para fixar a 

poboación local é necesario ofrecer novas expectativas á man de obra excedente do sector 

primario debido á súa progresiva automatización. 

Medio urbano 

O medio urbano de Tordoia redúcese ao núcleo de Pontepedra, cuias características principais 

son os antecedentes de planeamento e na existencia de servizos urbanísticos, consolidación 

edificatoria e de numerosos equipamentos que regulan diariamente a actividade municipal como 

o concello os centros docentes, o centro de saúde, etc. 

Os núcleos rurais. 

Os núcleos rurais existentes vense presionados polo desenvolvemento da edificación nos 

mesmos a cal tende cada vez máis a invadir os terreos de cultivo ao non atopar posibilidades de 

construción nuns núcleos de estrutura moi pechada e parcelas de escaso tamaño e 

aproveitamento edificatorio. Esta invasión vese ademais apoiada por unha rede de camiños 

estradas e pistas de concentración parcelaria que facilitan a ubicación das vivendas fora da 

estrutura do núcleo. Esta situación debido ás especiais condicións climatolóxicas, ambientais e 

topográficas de todo o concello estendeuse á totalidade do termo municipal sendo na 

actualidade poucos os núcleos rurais que conservan a súa estrutura orixinaria. 

Os sistemas xerais. 

A rede de comunicacións. 

A rede de comunicacións, vistas as previsións de organismos superiores para a zona, na cal 

non se plantexa ningún viario xeral novo, debese adaptar á realidade existente, encauzando os 

posibles crecementos e o desenvolvemento dos núcleos cara dito viario. Considéranse como 

principais eixes vertebradores da realidade municipal as estradas de titularidade autonómica e 

provincial, algunha delas recentemente ampliadas e melloradas, así como as estradas 

municipais que conectan as diferentes entidades de poboación das parroquias. 

Os equipamentos. 

O sistema de equipamentos do termo municipal debe ser complementado naqueles casos que 

máis demanda social poidan ter no momento actual e no futuro, como son os de carácter 

asistencial, docente e administrativo, así como debe buscarse a obtención doutras que 

incentiven ou promovan a actividade terciaria. 

Os espazos libres. 

Un dos aspectos máis relevantes do Plan Xeral que se pretende será o facer posible, mediante 

o establecemento dos oportunos mecanismos de xestión, a obtención dalgúns solos que sirvan 

de desconxestión ao solo urbano de Pontepedra. 

Para posibilitar a materialización destas actuacións, será necesario establecer os sistemas de 

xestión que a lexislación contempla para facer viable a obtención do solo mediante a xusta 

compensación ós seus propietarios, sen facer onerosa a súa adquisición para o uso e dominio 

público. 

Así mesmo, considérase fundamental o establecemento de cuñas de protección nas marxes do 

amplo sistema hidrolóxico e fluvial do termo. 

Obxectivos do PXOM 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Tordoia recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

 Viabilidade 

 Flexibilidade 

 Realidade 

 Equidade 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tordoia parte co propósito 

de adaptar a ordenación urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova política 

urbanística tendinte a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución dos 

sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilitou, evitando que 

o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poda ser utilizado para mellorar a 

realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 
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A inexistencia dun Plan Director Comarcal, que defina as directrices xerais de estruturación do 

territorio, obriga a efectuar unha análise das necesidades e posibles demandas de solo para 

efectuar a ordenación xeral. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM recolle os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

C) Conservación ambiental: 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o municipio de Tordoia 

ten unha orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, a 

existencia dun entramado de núcleos máis miúdo, así como os solos urbanizables e rústicos 

tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

O Plan Xeral plantéxase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Tordoia e 

ser eminentemente realista. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

materialización das determinacións de planeamento que se fixan, nos prazos que se 

determinan. Un Plan Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión 

urbanística e a capacidade da Administración actuante, sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, asemade, obxectivo básico para o 

conxunto do termo municipal coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a fin 

de recuperar e desenvolver de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades 

agrarias, industriais e comerciais: desenvolver as comunicacións e os servizos comunitarios e 

favorecer o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que ós 

solos se lle asignen. 

Para iso, e en directa relación cos problemas urbanísticos detectados, defínense a continuación 

o sistema de obxectivos urbanísticos sectoriais que a redacción do Plan Xeral persegue. 

Completando o anterior, o PXOM de Tordoia debe basearse nos seguintes criterios específicos: 

Sostibilidade territorial 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos 

ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, obriga a propor accións e 

previsións dirixidas máis que ó control do crecemento, a evitar a urbanización e a edificación 

dispersa ou o consumo inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e 

privadas cara a recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación existente e a colmatación 

dos espazos baleiros no único núcleo urbano do concello ou en áreas xa antropizadas nos 

núcleos rurais. 

O aumento da densidade nos núcleos rurais tradicionais ten que ir acompañado de unha política 

de preservación do medio rural co fin de potenciar o seu insustituible valor paisaxístico e 

ecolóxico, así como soporte de outros usos e actividades innovadoras, dentro do que se 

entende como “conservación activa do medio rural”. 

Límites territoriais 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento. Concretamente, 

son os seguintes: 

 Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ó crecemento efectivo da poboación, 

entendendo como poboación a do núcleo urbano e a dos núcleos rurais. 

 Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na 

trama existente. 

 Non se plantexarán crecementos por ocupación de solo de nova creación, non previstos no 

planeamento vixente. 

 En ningún caso se proporán solos residenciais nas proximidades de calquera espazo natural 

ou proposto para a súa inclusión na Rede Natura, ou de calquera área recollida neste 

informe ou no Plan como de Protección Ambiental. Tampouco se proporán solos 

residenciais ocupando formacións orográficas e susceptibles de producir impacto 

paisaxístico, así como de aqueles solos con pendente superior ó 30%. 

Tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas como asentamentos, só se permitirán  as edificacións relacionadas 

coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e industriais e de servizos 

incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non procedentes nos solos urbanos, as 

instalacións precisas para a extracción de minerais e o aproveitamento das enerxías renovables, 

as actividades turísticas vencelladas ó medio rural e natural, e as declaradas de interese xeral 

que precisen de emprazamentos singulares. 
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En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios ou 

na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico. Especialmente, deberán 

establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre edificacións, 

implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós accesos e o contorno. 

Asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

 O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

 O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 

 As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

 Para a súa delimitación, terase en conta a estrutura da propiedade 

O Plan Xeral establecerá a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e 

de edificabilidade. Así mesmo, independentemente das previsións de crecemento, reservaranse 

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

Paisaxe 

A paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio, cuia consideración e 

análise producen decisións directas na ordenación, tales como a preservación de áreas 

vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para un eventual uso 

turístico, etc. 

Patrimonio natural 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos 

recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas e 

insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial 

atención ós efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir e tendo en conta os posibles 

impactos positivos no eido socioeconómico. 

Dende o planeamento se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de facilitar 

a xestión das infraestruturas en particular as relacionadas coa auga: abastecementos, 

depuración e vertidos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia. 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica. É dicir, os usos e actividades 

permitidos no medio rural deberán evitar, na medida do posible, afeccións ós hábitats naturais 

que impidan o libre movemento das especies ou limiten a interacción dos compoñentes da 

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

No PXOM se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica, en 

especial de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó mantemento de 

determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles de albergar parques de enerxías alternativas 

renovables (eólica), así como aqueles equipamentos illados para tratamento e reciclaxe de 

refugallos. 

Integración das variables do procedemento de avaliación ambiental no PXOM 

Describese a continuación o grao de integración das variables e criterios indicados e ven a 

completar e confirmar o exposto ao longo do punto 5 do presente ISA. 

Consumo de solo 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante ao 

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. Non obstante, as previsións 

de vivenda son superiores á demanda real debido ao elevado número de asentamentos de 

poboación existentes, á súa dispersión e á estrutura da propiedade, posto que a simple 

delimitación dos núcleos rurais existentes e as súas hipotéticas áreas de expansión, 

proporcionan unha moi elevada capacidade residencial con respecto á demanda real. Por 

último, compre aclarar que so se plantexa como solo con expectativas reais –solo urbanizable 

delimitado de uso residencial- unha pequena bolsa no límite Norte de Pontepedra. 

Respecto ás zonas de equipamentos e zonas libres derivadas da capacidade edificatoria 

hipotética do Plan, compre subliñar que estas centralízanse nas áreas máis densamente 

poboadas (núcleo de Pontepedra), o que minimiza as necesidades de mobilidade dos usuarios 

respecto ao transporte público, servizo este, por outra parte, moi pouco funcional neste concello. 

Esta debilidade do transporte público incentiva o emprego masivo do transporte privado como 

único medio de transporte –agás o transporte escolar- feito que xera un claro factor de 

insostibilidade ambiental. 

Os novos desenvolvementos urbanísticos no concello sitúanse sobre espazos xa antropizados. 

Os planos de clasificación do Plan localizan os espazos con impacto visual, espazos que, 

ademais, redúcense a concas visuais de pequeno tamaño, mentres que as mais visíbeis están 

xa protexidas. 
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O Plan non afecta a ningún espazo inaxeitado para a edificación. Tampouco se fragmenta o 

territorio nin ningunha unidade ecolóxica nin se traza novo viario que teña efectos de barreira 

ecolóxica ou visual. 

Ciclo hídrico 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son capaces e suficientes para a 

poboación de Tordoia e o seu eventual crecemento. 

A capacidade de recarga do sistema de abastecemento é suficiente para a poboación actual e 

para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía, establecerá un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas, tanto de carácter urbano como industrial. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

Os focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convintemente inventariados, así 

como a orixe da auga que abastece ao concello. As augas residuais depuradas vértense ao río 

Pontepedra. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables e o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público. 

Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía sostible 

procedente de fontes renovables, estes sistemas só poden situarse en solo rústico de protección 

ordinaria. 

Emisións contaminantes 

A evacuación de augas de pilóns e lavadoiros públicos do concello non se considera un 

problema medioambiental a causa do baixo nivel de utilización dos mesmos na actualidade. 

Son, ademais, augas grises de baixa concentración que non xeran contaminación nos cursos 

fluviais. Por outra parte, existe o risco de filtracións procedentes de fosas sépticas, numerosas 

no medio rural, el aqueles núcleos de poboación que non teñen rede de saneamento. 

Non existen no concello fontes de contaminación acústica: non existen industrias produtoras de 

ruído e as vías de comunicación teñen carácter local, o que significa que o tráfico, identificado 

como a única fonte sónica presente neste concello, ten tamén carácter local. 

As emisións á atmosfera procedentes dos residuos de plásticos agrícolas baséanse na práctica 

habitual do seu abandono ou incineración de xeito incontrolado, o que orixina un deterioro 

paisaxístico progresivo e acumulativo do contorno a causa da proliferación de puntos de 

abandono destes plásticos. Por outra parte, a incineración incontrolada produce emisións 

perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. 

En Tordoia non existen outras fontes de contaminación atmosférica que as descritas. As fontes 

de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de telefonía celular 

cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo que fai ás 

infraestruturas de transporte de enerxía, nos núcleos rurais elimínanse todo tipo de trazado 

aéreo, mentres que o resto quedan clasificadas como Solo Rústico de Protección de 

Infraestruturas. Ademais, non se permitirá a urbanización en zonas afectadas por liñas de alta 

tensión. 

Xestión dos residuos 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Resérvanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira, o Plan 

contemplará, mediante ordenanza, a ubicación de, ao menos, un punto, como se indica tamén 

na variable “medio rural. 

Polo que fai á recollida do lixo, Tordoia está adherido a Sogama, e envía o RSU directamente a 

Cerceda, dada a proximidade entre ambos concellos. Non existe punto limpo, e 6 núcleos teñen 

recollida selectiva, mentres que 25 non teñen este servizo. Existen 408 colectores de lixo, o que 

representa 916 hab/colector. En Tordoia prodúcense (ano 2010) 791,8 TM de lixo. 

Actividades económicas 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das 

actividades económicas actuais e potenciais de Tordoia, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Integración social 
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Prevense infraestruturas sociais para a poboación actual e a potencial segundo as previsións do 

Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto das 

infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros públicos, suficientes e 

ben comunicados. Garántese tamén a proporción regulamentaria de vivendas protexidas.  

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e tamén 

se presenta, en forma de charlas para a poboación, en Pontepedra e en tódalas parroquias, 

resolvendo as dúbidas que poidan ter os interesados ou a poboación en xeral. 

Dende o punto de vista social, en Tordoia non se identifican áreas degradadas nin bolsas de 

exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Medio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Tordoia, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. As diversas figuras de protección 

presentes no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Establecense medidas de amortecemento aló onde sexa preciso, impedindo a fragmentación 

ecolóxica e, por tanto, favorecendo a continuidade dos espazos naturais presentes no concello 

de Tordoia. As diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa 

lexislación sectorial vixente. Neste punto, compre dicir que a infraestrutura do AVE actúa como 

barreira, sobre todo naqueles tramos en que transcurre en superficie, xa que o trazado está 

vallado, significando a división e fragmentación daqueles biotopos que atravesa ou invade a 

plataforma. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente.  

Por último, o Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, e a súa 

axeitada posta en valor para uso da poboación, fomentando un uso compatible cos obxectivos 

de conservación do medio natural. Tamén establécense medidas de rexeneración dun sector 

afectado por actividades extractivas (Mina de Anxeriz). 

Medio rural 

O Plan protexe suficientemente os espazos de interese produtivo para o sector primario, con 

alternativas de ordenación 

Polo que fai á ampliación dos núcleos rurais, a edificación farase a partir do núcleo orixinal, 

favorecendo a regularización, a compactación e o mantemento da configuración tipolóxica 

tradicional. Así mesmo, o Plan impide calquera tipo de afección negativa nestes núcleos, 

contribuíndo deste xeito a conservar e protexer a paisaxe rural tradicional e o alfoz destes 

núcleos. A tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional vía ordenanza. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, un espazo axeitado para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria. 

A Memoria do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos sistemas de depuración existentes 

e previstos segundo as previsións de crecemento do concello. 

Paisaxe 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no núcleo de 

Pontepedra como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de compactación, regularización 

e colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

O Plan contempla a recuperación da canteira de Anxeriz e a súa contorna. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante. 

Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo de Pontepedra e contribúe á habitabilidade do medio 

con zonas verdes accesibles e de calidade e mellorando a calidade da paisaxe urbana actual. 

Patrimonio 

O Plan protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten 

actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta 

corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto 

mantemento dos edificios catalogados. 

Poboación 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Tordoia á hora de planificar as infraestruturas e 

equipamentos de carácter social, pero non intervén na procura do equilibrio demográfico nin da 

súa distribución territorial. 

Vivenda  

O Plan contempla a vivenda colectiva exclusivamente no núcleo de Pontepedra, mentres que a 

unifamiliar resérvanse para eventuais construcións nos núcleos rurais. Tamén contempla a 

diversificación das tipoloxías residenciais, o emprego das ferramentas de xestión urbanística 

para facilitar o acceso á vivenda e o fomento da harmonía entre as novas construcións e as 

existentes no seu contorno. 

Mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén privados, 

no núcleo de Pontepedra, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación 
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municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do 

transporte público ou privado. O transporte público, como é habitual no medio rural galego (e 

tamén en moitas áreas urbanas) presenta unha extraordinaria debilidade (excepción feita do 

sistema de transporte escolar). A consecuencia principal é que a poboación que ten 

necesidades de mobilidade opta polo desprazamento por medios privados. 

Tordoia está adherido ao programa TES+BUS, que serve para aproveitar as rutas de transporte 

escolar, achegando á poboación rural á capital municipal. 

Recomendacións para as variables non integradas no PXOM 

Este apartado recolle unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu carácter 

ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo Plan.  

 Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de 

RSU e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe mediante campañas 

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender o 

máximo posible a rede de saneamento co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas 

que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 

 O concello contemplará accións de modernización e/ou mellora das explotacións 

agrogandeiras. 

 O concello contemplará medidas de intervención na oferta de servizos de atención e ocio da 

terceira idade e a poboación infantil, da difusión da información sobre servizos que oferta o 

concello e o fomento da preservación da memoria histórica. 

 O concello contemplará accións de intervención nos leitos fluviais (limpeza, mantemento e 

vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio natural. 

 Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor, difusión e accesibilidade do 

patrimonio natural e cultural de Tordoia. 

 Dende o concello planificaranse medidas de mellora das condicións de vida das áreas 

rurais, favorecendo o acceso a tódolos servizos, equipamentos e, en xeral, a toda a oferta 

sociocultural que exista no concello. 

 Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono industrial de estrutura 

mista concello-empresas, que funcione co principio básico de fomentar políticas 

incentivadoras ou promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código de conduta 

ambiental.  

Descrición das alternarivas: Alternativa “cero” 

A non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e urbanístico 

non producirá efectos positivos no conxunto do territorio municipal, senón máis ben o contrario, 

toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten a intención de corrixir problemas xerais 

do concello. Pola contra, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero” podería xerar, dende o 

punto de vista ambiental e urbanístico, os seguintes efectos xerais negativos ou non desexados: 

 Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen  

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para este 

fin. 

 A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número de 

vivendas e as expectativas reais do concello. Mantemento da situación actual da paisaxe 

urbana: espazos vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do 

solo. 

 Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

 Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. O difuso 

construtivo impide a concreción dunha rede que de resposta a esta eventualidade dun xeito 

sostible. 

 Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede urbana e rural de camiños 

xurdida sen planificación previa. 

 Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño acorde 

coas necesidades. 

 Problemática coa conservación dos espazos naturais. 

 Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia 

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

Ademais, esta alternativa non se considera viable por ser unha obriga legal a redacción dun 

planeamento xeral municipal. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM (alternativa “cero”) suporía o 

mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia das 

xa superadas Normas Subsidiarias, que datan do ano 1996, causantes da actual situación 

urbanística e dos problemas identificados. 

O Plan non contempla outras alternativas, xa que o Documento de Referencia é anterior á 

entrada en vigor da Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

Por outra parte, este extremo xustifícase porque o modelo proposto no PXOM parte da 

concentración dos novos desenvolvementos urbanísticos e das dotacións arredor do núcleo 

urbano de Pontepedra, optando por un modelo centralizado, de baixo impacto e cun axeitado 
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nivel de servizos para o conxunto da poboación. Este modelo centralizado xa existe de facto, 

posto que Pontepedra é o único núcleo urbano do concello, e o Plan non fai senón confirmar e 

ordenar a tendencia do concello, corrixindo os problemas detectados, desde os ambientais ata 

os urbanísticos, pasando por toda a gama de problemáticas socioeconómicas e de paisaxe 

urbano. Non se aposta, por tanto, por un modelo descentralizado, que presenta un maior 

consumo de solo e ofrece un sistema de dotacións de menor tamaño e disperso, cun maior 

custo de mantemento e xestión e, en definitiva, menos sostible. 

A única excepción a este modelo e polo que fai a novos desenvolvementos, atópase na 

parroquia de Anxeriz, en Pedrasalgueira, na que as accións previstas teñen a finalidade de 

regularizar actividades industriais e edificacións preexistentes, sen crear un novo foco de 

centralidade. 

Efectos do PXOM sobre o medio 

As principais alteraciónss nas variables de sustentabilidade derivadas da implementación do 

PXOM de Tordoia, e tendo en conta a natureza do concello, as características do PXOM e a 

intensidade e alcance das accións previstas polo PXOM, produciranse nas eventuais fases de 

urbanización (obras), impactos que desaparecerán ao finalizar as obras. Con posterioridade á 

fase de obras, os impactos previstos non difiren substancialmente dos rexistrados na 

actualidade (alternativa 0) porque non se esperan movementos significativos da poboación nin 

cambios de actividade importantes. En calquera caso, os impactos esperados son da escasa 

intensidade dado o pequeno tamaño das actuacións a levar a cabo. 

Os solos poden sufrir impactos moderados ou baixos, polo seu consumo directo ou por cambio 

de usos, por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases 

de obras).  

En caso de obras, nas augas poden, eventualmente, producirse impactos por invasión dos 

cauces, polo verquido de efluentes sen depurar ou calquera outra substancia contaminante, pola 

alteración da calidade das augas superficiais ou subterráneas e pola sobreexplotación de 

acuíferos. Existe risco de contaminación de augas superficiais ou subterráneas por filtración de 

fosas sépticas. No desenvolvemento e implementación do PXOM non se identifica ningunha 

acción que teña incidencia directa sobre as augas superficiais ou subterráneas. 

Producirase tamén un aumento no consumo enerxético municipal, a causa da extensión do 

alumeado público nos novos viais e nas novas estacións depuradoras. Este impacto é negativo 

e moderado, de moi baixa intensidade, a causa do baixo incremento do viario e pola introdución 

de sistemas de aforro enerxético no alumeado público.. 

En Tordoia, as únicas fontes de contaminación dignas de ter en conta son as procedentes da 

actividade agrogandeira, e estas fontes poden concretarse nos xurros e nos residuos plásticos 

do empacado de herba. 

Mención aparte merece a contaminación radioeléctrica: no concello non existen licencias para a 

instalación de antenas de telefonía celular, sen embargo, existe unha antena no núcleo de 

Cabaleiros que, por estar situada nun outeiro, é visible dende toda a coroa que circunda o 

núcleo de Pontepedra. 

Aumentará moderadamente a produción de residuos, principalmente os de tipo industrial, xa que 

non se prevé un aumento significativo da poboación. 

Non se identifican impactos negativos no eido das actividades económicas, e si de tipo positivo, 

ao ordenar o Plan a axeitada distribución dos servizos e equipamentos e os dedicados á propia 

actividade económica e industrial. Por outra parte, a actividade gandeira verase beneficiada pola 

ubicación de puntos de depósito e recollida dos residuos desta actividade. 

Dende o punto de vista social, non se detectan impactos negativos, e sí positivos, ao reforzar o 

Plan o sistema-rede de infraestruturas públicas do concello. 

O medio natural non se verá afectado pola implantación do plan, porque tódolos espazos 

naturais do concello, así como as súas áreas de transición, están protexidas, ben por figuras de 

xerarquía superior ou ben polo propio Plan. 

No medio rural tampouco se identifican impactos negativos. Pola contra, o Plan establece 

medidas de protección, compactación e mantemento da compoñente, ao tempo que se protexe 

o alfoz destes núcleos, reservándose espazo para actividades produtivas nos núcleos rurais. 

Na paisaxe, a maior parte dos impactos que se prevén son positivos, e tamén están derivados 

da urbanización, por canto contribuirán a mellorar a paisaxe urbana e a dos núcleos rurais, 

mantendo ou mellorando o seu carácter tradicional. Prevense tamén accións de recuperación de 

espazos dedicados a actividades extractivas. 

Tamén no medio urbano prodúcense impactos positivos, orientándose o Plan á colmatación dos 

espazos vacantes e a consolidación do tecido urbano, sen que se produzan consumos 

inxustificados de solo. Por outra parte, ao concentrar os servizos e equipamentos municipais no 

núcleo urbano, facilítase a accesibilidade á poboación do concello. Ademais, a previsiòn de 

futuras dotacións faise de acordo coa estrutura demográfica actual e futura. 

Pola súa parte, o patrimonio de Tordoia está suficientemente catalogado e protexido, é non se 

identifica ningún tipo de impacto. 

Descrición das accións urbanísticas contempladas no PXOM 

Ampliación do solo urbano 

Delimítase un ámbito, o P-01, cunha superficie total de 1,68 ha, situado no núcleo urbano de 

Pontepedra. Esta acción está dirixida á consolidación e colmatación do tecido urbano do núcleo 

de Pontepedra, e o seu impacto, considerando a reducida extensión que ten, pode considerarse 
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positivo, porque redundará na calidade visual urbana e non consume solos novos, nin pola 

edificación nin pola xeración de novo viario. Por outra parte, non se prevén movementos de 

poboación que poidan introducir factores de insostibilidade no sistema actual. 

Ampliación dos núcleos rurais 

Dos 138 núcleos rurais do concello, o Plan delimita 133, cunha superficie total delimitada de 554 

ha como núcleo común. Esta acción pretende permitir o crecemento destes núcleos, sempre 

que exista demanda, dun xeito ordenado, seguindo o viario preexistente, completando os 

espazos baleiros e respectando as terras productivas do contorno. 

Novos asentamentos programados 

Delimítanse cinco sectores de solo urbanizable, cunha superficie total delimitada de 32,3 ha, 

dous nas inmediacións do núcleo de Pontepedra, dos que un se vincula á posibilidade de 

desenvolvemento de usos residenciais de baixa densidade que completen a malla do solo 

urbano pola súa parte norte e outro para a posibilidade de desenvolvemento dun ámbito de solo 

industrial coa finalidade de fixar a poboación local, e outros tres na parroquia de Anxeriz, tres 

deles para posta en ordenamento de situacións xurdidas á marxe do planeamento, tanto 

residenciais como industriais e outra industrial para rexeneración dunha canteira existente. 

Como se pode apreciar, tan so dous sectores, os que se vinculan a Pontepedra, supoñen 

opcións novas de desenvolvemento, neste esquema definido nos parágrafos precedentes de 

reforzar a centralidade da capital municipal. 

Os desenvolvementos da parroquia de Anxeriz, derivan de situacións preexistentes, e o 

pretende PXOM regulalas e dotalas dunha mínima urbanización e condicións medioambientais 

satisfactorias. 

 S-02: O Concello considera unha decisión estratéxica fundamental a implantación de 

solo industrial para facilitar o proceso de creación e desenvolvemento de proxectos empresariais 

no municipio, que leva consigo a creación de postos de traballo e o desenvolvemento de 

actividades económicas, e evitar así a tendencia de decrecemento da poboación, que se puxo 

de manifesto nos últimos anos debido a que o sector da mesma que constituíu o potencial máis 

activo do municipio tivo que desprazarse deste pola ausencia de oportunidades de traballo na 

localidade. Plantéxase así un pequeno polígono industrial na zona de Montevello que dará 

cabida fundamentalmente a industrias do ámbito local, para acoller as instalacións de tamaño 

pequeno a medio, cun grao de contaminación baixo, que neste momento se están a situar no 

ámbito rural, en moitos casos á marxe da lexislación urbanística. 

 S-03 e S-04: A clasificación destes solos como urbanizables, na parroquia de Anxeriz, 

en Pedrasalgueira, ven motivada pola existencia de dúas grandes empresas, de vital 

importancia para o desenvolvemento da zona e que xurdiron á marxe do planeamento, sendo 

necesaria súa regularización, por motivos socioeconómicos e medioambientais.  

 S-05: Trátase dunha bolsa de solo urbanizable situada nos terreos dunha antiga mina, 

coa finalidade da súa rexeneración, destinándose a usos industriais, coa finalidade de servir de 

ampliación para poñer en ordenamento as actividades que neste momento se atopan ocupando 

parte destes terreos así como para novas industrias que, atraídas polas existentes, poidan 

xurdir.. 

En ningún destes solos concorren circunstancias que os fagan especialmente protexibles, 

tratándose fundamentalmente de terreos da mina (S-05), terreos alterados pola edificación 

existente como os situados en Pedrasalgueira (S-03 e S-04) e terreos de baixa productividade 

forestal, adicados maioritariamente a monte baixo e repoboación de eucalipto, no que tamén se 

atopa a día de hoxe algunha edificación de carácter industrial (S-02). Tampouco se dan en 

ningunha delas potencialidades paisaxísticas. 

Novas dotacións 

O Plan prevé unha superficie total de 13,3 ha para espazos libres e zonas verdes programadas, 

todas elas situadas en Pontepedra: 

 ZVX-2: Zona verde no río Viladabade (1,38 ha) 

 ZVX-3: Zona verde no entorno da piscina (2,90 ha) 

 ZVX-4: Zona verde no río Pontepedra (4,31 ha) 

Descrición dos impactos 

Solos 

Identifícanse impactos negativos sobre a estrutura e composición dos solos, sobre todo na fase 

de execución das obras (fases de urbanización do PXOM). 

Refírese á alteración da calidade do solo e os seus compoñentes a causa do movemento de 

terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, polo derrame de augas 

contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras en aquelas áreas onde se 

vaia a intervir. 

Tamén existe a posibilidade do aumento da erosión durante a fase de obras, que se corrixirá á 

finalización das obras mediante a estabilización de taludes (estes serán mínimos grazas ás 

características topográficas dos espazos urbanos de Tordoia) a revexetación e as zonas verdes 

previstas. 

Augas 
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O principal curso fluvial de Tordoia, o río Lengüelle, está suficientemente protexido e non se 

verá afectado por ningún tipo de accións urbanísticas. O resto dos ríos e regatos do concello 

tampouco se verán afectados por ningunha das accións urbanísticas previstas polo PXOM, nin 

na calidade da auga nin na súa naturalidade. 

En calquera caso, evitaranse calquera tipo de invasións de maquinaria, depósitos de materiais e 

calquera tipo de vertidos que poidan incidir na calidade das augas dos ríos. 

No interior dos diversos ámbitos de intervención do Plan (urbanización) non se identifican fontes 

ou mananciais que se poidan ver afectados. 

Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM, tanto nas etapas de execución do 

proxecto como na de funcionamento, non terán ningún tipo de impacto sobre o clima da área 

obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 

Calidade ambiental 

O desenvolvemento do Plan non vai significar a alteración da situación actual do medioambiente 

de Tordoia. 

Pola súa parte, os efectos da actividade extractiva do concello son puntuais, e seguen os seus 

propios procedementos minimizadores, como a humectación da terra para evitar particulas na 

atmosfera. 

Flora e fauna 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais protexidas, por tanto, non se 

afectará á fauna e/ou a flora presente no territorio municipal. 

Paisaxe 

Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de 

naturalidade a causa dos eventuais traballos da urbanización, pero se espera que o impacto 

sexa baixo porque o PXOM contempla escasas modificacións estruturais. Non se contempla 

ningunha acción que afecte a fitos singulares do concello ou que altere a paisaxe preexistente. 

Medidas preventivas 

Como xa se ten dito en varias oportunidades neste documento, os impactos máis importantes 

que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de Tordoia procederán da propia 

urbanización, na súa fase de obras e na medida en que sa vaia desenvolvendo o Plan, impactos 

que son puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e importancia 

dado o pequeno tamaño das actuacións, o escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso 

deste, reducíndose a pequenas bolsas de solo urbanizable. Por outra parte, e dado o modelo 

centralizado que persegue o Plan, tampouco se contemplan actuacións de construción de viais, 

senón que se aproveita e adecúa o preexistente, salvo os que se poidan crear como 

desenvolvemento do solo urbanizable. Os solos urbanizables de uso industrial contarán co seu 

propio estudo de impacto ambiental. 

Posteriormente, ao finalizar as obras de urbanización, os impactos derivados dos potenciais 

incrementos de poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de 

abastecemento de auga, maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU 

e residuos industriais, necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas 

necesidades de mobilidade e creación de emprego) están suficientemente contempladas e 

previstas polo Plan, e, en todo caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa 

entidade e magnitude. 

Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor natural 

ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, restaurándose 

a naturalidade ao finalizar as obras. 

As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes: 

 Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o punto 

de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

 Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde se 

desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a 

través da súa capacidade filtrante, actividade biodegradante, retención de anións e 

retención de catións. 

 A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante 

solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes 

deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. 

 En calquera fase de obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a 

compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de 

calquera tipo procedente das máquinas e as invasións de cauces fluviais. Tamén se 

impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, impedirase 

calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

 Para as novas vivendas se aplicarán as medidas correctoras destinadas a frear a entrada de 

Radón nos edificios nos límites de seguridade previstos no CTE. Ademais, evitarase o 

emprego de materiais de construción xeradores de Radón, como os cementos de baixa 

calidade, elaborados a base de escorias da industria metalúrxica. 

 Para reduci-la contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículos nos núcleos urbanos, e empregaránse, cando sexa posible, solucións 
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de pavimentos sonorreductores e velaráse pola redución da velocidade nos núcleos urbanos 

do concello. 

 Evitarase a dispersión indiscriminada de xurros e os vertidos debidos dunha mala práctica 

no seu almacenaxe. 

 O viario (novo ou o acondicionado) farase do xeito máis permeable posible, deixando as 

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas 

vías respectarase mediante unha rede de recollida de pluviais. 

 O alumeado público do concello deseñarase tendo en conta as medidas de contaminación 

lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e conforme á lexislación 

vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia enerxética onde sexa 

posible. 

 Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 

escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en vertedoiros 

autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado. Posteriormente ás 

fases de obras de urbanización, estableceranse as garantías necesarias, vía ordenanza 

municipal, para evitar verquidos, indicando as características destes e os niveis máximos 

permitidos, co fin de protexer axeitadamente os cursos fluviais de Tordoia de vertidos 

líquidos. 

 No solo destinado a actividades económicas adoptaránse medidas para que o deseño dos 

edificios e trazado e deseño dos distintos tipos de viario contribúan a mellorar e minimizar o 

impacto deste tipo de superficies industriais no territorio. Disporánse aparcamentos para 

vehículos pesados e lixeiros en relación directa cos espazos verdes e públicos, amparados 

por masas vexetais para evitar impactos visuais. 

 Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos 

urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo terá a dimensión suficiente e conexión co 

viario. Tamén reservaranse espazos para o depósito e recollida de residuos procedentes da 

actividade gandeira (principalmente, plásticos do ensilado de forraxes), evitando a súa 

dispersión polo territorio e impedindo, vía ordenanza, a incineración destes residuos. 

 A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra, disposte en pasillos 

eléctricos convenientemente illados, así como as subestacións e transformadores, co fin de 

evitar a contaminación electromagnética. Por outra parte, en Tordoia identifícanse, 

alomenos, dúas antenas de telefonía celular, das que non se coñece a potencia de emisión 

nin a súa cobertura de radiofrecuencia. 

 A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o correcto 

abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. Os vertidos á rede de 

saneamento das empresas que se instalen nas áreas industriais serán asimilable sa augas 

residuais domésticas, depurando previamente os seus efluentes cando sexa necesario. 

Para evitar os impactos negativos ocasionados pola actividade agrogandeira, inclúense as 

recomendacións do Código de Boas Prácticas. 

O Código Galego de Boas Prácticas Agrarias (CGBPA) recolle aqueles aspectos específicos 

das principias liñas de produción agrícola e gandeira que poderían dar orixe á contaminación 

por nitróxeno e propóñense unha serie de medidas e prácticas tendentes a reducilo ao mínimo. 
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1. INTRODUCIÓN 

 

O presente Informe de Sostibilidade Ambiental é parte integrante do proceso de Avaliación 

Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de 

Tordoia. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da Lei 9/2006 de 28 de abril, 

o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así mesmo, 

a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información exhaustiva e 

fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Tordoia, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os traballos 

para a elaboración do PXOM no ano 2006. Posteriormente emite, en febreiro do 2007, o Informe 

Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio contido se axusta ao 

especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

órgano ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en xullo do 2007, 

o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Tordoia”, tal como o prevé o 

artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de pautas 

adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA), 

precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da citada Lei). 

1.1. O marco normativo 

Con data 30 a abril do 2006 (B.O.E. núm. 102 de 29 de abril do 2006) entrou en vigor a Lei 

Básica 9/2006, sobre Avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

medioambiente, que supón a transposición da Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeo e 

do Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medioambiente. No ámbito de aplicación, explicítase que os plans que afecten á 

ordenación do territorio e ós usos do solo deberanse someter á mesma. 

No seu artigo 8º, respecto dos contidos e alcance do Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA), 

determínase que o órgano promotor deberá identificar, describir e avaliar os probables efectos 

significativos sobre o medioambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así como das 

alternativas razoables, técnica e ambientalmente viables, incluída, entre outras, a alternativa 

cero, que teñan en conta os obxectivos e o ámbito de aplicación do plan. 

O artigo 9º da citada Lei estatal establece que a amplitude, nivel de detalle e o grao de 

especificación do ISA determinarase polo órgano ambiental, que no noso caso, é a Consellería 

de Medio ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia, logo de identificar e 

consultar ás Administracións públicas afectadas e ó público interesado. 

Polo que fai ós plans de ordenación municipal, esta lei supera o marco normativo anterior 

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 

327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei de 

Ordenación Urbanística do Medio Rural de Galicia, que di que os efectos da documentación 

necesaria para os plans de ordenación municipal, é preceptiva a elaboración do documento 

“Estudio de Sostibilidade Ambiental, Impacto Territorial e Paisaxístico”. 

Por último, coa entrada en vigor da Lei 6/2007 de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, o procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica dos 

plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei. 

Durante o período transcorrido dende a entrada en vigor da Delimitación do Solo Urbano de 

Tordoia, aprobada en 1979, xurdiu unha importante normativa tanto estatal como autonómica, 

que incide nos aspectos territoriais da actividade económica e urbanística. Pola súa especial 

incidencia e importancia, cómpre citar as seguintes: 

- Lei nº 8 de 30 de Outubro de 1995 de Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Lei 10/1995 de Ordenación do Territorio de Galicia. 

- Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

(LOUPMRG) 

- Lei 15/2004 , do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e 

do litoral de Galicia. 

- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

- Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que 

se modifica a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 

medio rural de Galicia. 

- Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia 
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Estas novas normativas, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse toda a actividade 

urbanística e planificadora do territorio, e introduciron trocos importantes na maneira de 

entender a territorialización das actividades económicas e a súa ordenación integrada con 

carácter urbanístico nun Plan. 

Por outra parte, o moderado desenvolvemento da actividade construtiva na capital municipal, e 

nos núcleos rurais mellor comunicados, limitado polo estipulado na delimitación de solo urbano 

e as normas de aplicación directa marcadas pola Lexislación do Solo, coas limitacións de 

xestión que estas conlevan, creou diferenzas no ordenamento urbanístico municipal, que se 

acentúan coa aparición dunha serie de construcións que se ben se poden incluír  nun proxecto 

ordenador global, actualmente carecen de legalidade ou xurdiron á marxe de esta. 

Ademais, o proceso en que se atopa inmerso o termo municipal de profunda modernización das 

súas explotacións agropecuarias, dentro do marco delimitado primeiro polas normas 

subsidiarias provinciais e despois pola actual lexislación do solo, creou situacións de 

desequilibrio e de ilegalidade que deberían ser corrixidas. Isto se acentúa coas crecentes 

axudas para a modernización das mencionadas explotacións e a tendencia e fomento das de 

maior tamaño. 

As expectativas coas que conta este concello no sector turístico comezan a desenvolverse, 

debido aos trocos nas tendencias actuais, que fan que cada vez se demande mais un turismo 

ecolóxico e vinculado á natureza. Considérase necesario desde o Plan Xeral o facilitar as 

condicións necesarias para encouzar estas tendencias e facilitar o achegamento dos viaxeiros a 

este concello, con aloxamentos ben dotados e espazos de interese tanto paisaxístico como 

natural. 

A falla de localizacións para actividades industriais e empresariais derivou en dous problemas 

básicos: por un lado a construción de naves industriais no rural fora de calquera legalidade 

urbanística e cunhas pésimas condicións de integración tanto territorial como medioambiental, e 

polo outro a marcha doutras que, tendo intención de situarse no concello, elixiron outros do 

contorno que si ofrecían solo apto para estas actividades. O PXOM terá que ser sensible a estas 

dúas realidades previndo por unha banda a regularización das actividades que estean en 

disposición de acadala e, por outra, solo en cantidade suficiente para frear esa migración de 

empresas cara ós concello limítrofes. 

A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en gran medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a obtención do solo necesario para completar os 

servizos públicos e sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a redacción do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal co obxectivo de adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a 

ordenación do territorio municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos mecanismos, 

instrumentos e técnicas que a moderna lexislación permite a fin de facer unha normativa mais 

flexible nas súas determinacións, mais áxil encanto á súa posibilidade de xestión e execución e 

mais equilibrada encanto á ocupación do territorio, á vez que introducir as técnicas previstas na 

lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ao 

Concello manter o seu proceso de desenvolvemento resolvendo á vez a xeración das zonas 

libres, sistemas xerais e reserva de solo para equipamentos que necesariamente debe 

acompañar a este proceso. 

1.2. Relación do PXOM con outras lexislacións sectoriais 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tordoia estará vencellado xerarquicamente, á 

lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso, ás Directrices de Ordenación do 

territorio, así como ós demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995 de Ordenación do 

Territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004 

de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

Pola súa incidencia no eido medioambiental é de sinalar a especial importancia que terán, de 

existir, para o P.X.O.M. os Proxectos Sectoriais de Parques Eólicos, así como os Plans de 

Ordenación dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. 

O termo municipal de Tordoia atópase afectado pola delimitación do Lugar de Interese 

Comunitario (LIC) e atópase recollido na proposta de delimitación das Rede Natura 2000 da 

Consellería de Medio Ambiente e mais concretamente no que atinxe ao “Río Tambre”. 

As características deste espazo atópanse descritas no punto 4.6.1 do presente ISA e tamén no 

punto 5.4. (Plans e directrices sectoriais relacionadas), do Informe Previo para o Procedemento 

de Avaliación Ambiental Estratéxica 

Listado da normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais: 

 

 Organismo: Axencia Galega de Infraestruturas. Consellería de Medio Ambiente Territorio e 

Infraestruturas. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013 de 8 de xuño, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: Estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

400. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha 

delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio e polo RD 9/2008 do 11 de xaneiro. Plan Hidrolóxico de 

Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 1332/2012, do 14 de setembro. Directiva 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

21

2000/60/CE –DMA-, trasposta á lexislación española a través da Lei 62/2003 de 

medidas fiscais, administrativas e do orde social, mediante o seu artigo 129, que 

modificou determinados aspectos do texto refundido da Lei de Augas. Lei 9/2010 do 

4 de novembro de augas de Galicia. 

- Ámbito: Augas continentais, cauces de correntes naturais, continuas ou 

descontinuas, leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces 

públicos, acuíferos subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección 

dos recursos hidráulicos. 

- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas en toda a súa extensión lonxitudinal 

a unha zona de servidume de cinco metros de anchura, para uso público e unha 

zona de policía de 100 metros de anchura no que se condicionará o uso do solo e as 

actividades que nel se desenvolvan. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente 

as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como Espazos 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de 

protección ambiental de Galicia. Espazos naturais e inventario de patrimonio das Normas 

Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de 

abril. 

- Ámbito: espazos naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede Natura 

2000. 

- Afeccións: variables en función do espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, 

do 22 de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 

14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de 

xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 

22 de abril de 1949 sobre protección de castelos españois. 

- Ámbito: Elementos e xacementos catalogados polas Normas Subsidiarias Provinciais 

ou incluídos nalgún dos inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: Variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do 

elemento que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013 de 8 de xuño, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: Estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP-

1914, CP-5902, CP-5903, CP-8401 e CP-8402. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha 

delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran 

provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 

2000, como espazos naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño 

do 2003, nº 115). Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 

1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. Espazos naturais e 

inventario de patrimonio das Normas Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 

3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de abril. 

- Ámbito: Espazos Naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. LIC río Tambre 

- Afeccións: Variables en función do Espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: A.D.I.F. Ministerio de Fomento. 

- Lexislación sectorial: Ley 39/03, de 17 de noviembre, del sector ferroviario 

- Ámbito: Ferrocarril Coruña-Vigo. 

- Afeccións: 70 metros, medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito a 

lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: Corredor Norte-Noroeste de alta velocidade, tramo A Coruña-

Santiago. 

 Organismo: Consellería de Medio Rural en materia de montes. 

- Lexislación sectorial: Lei 43/2003 de 21 de novembro de montes, modificada pola Lei 

10/2006 e pola Lei 25/2009. Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia. Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan 

medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no 
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medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais. Lei 9/2001, de 21 

de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

1.2.1. As Directrices de Ordenación do Territorio 

En Galicia, a Lei 10/1995 de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, configura 

as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) como un instrumento de carácter global, 

expresión da política territoerial, que debe constituir o marco xeral de referencia establecendo as 

pautas espaciais de asentamento das actividades, de acordo coas políticas sociais, económicas 

e culturais emanadas da comunidade, integrando, no seu caso, as emanadas dende o Estado, 

así como as propostas que xurdan dende as entidades locais. 

En cumprimento desta prevision, mediante o Decreto 19/2011 de 120 de febreiro, se aproban 

definitivamente as DOT, coa finalidade básica de definir un modelo territorial para Galicia, e que 

servirá de referencia para o resto das figuras de planificación e actuacións que desenvolvan 

tanto as administracións como os particulares. 

As Directrices de ordenación do Territorio (DOT) constitúen o primeiro instrumento de 

ordenación territorial que establece as regras para a implantación dos usos e actividades en 

coherencia coas necesidades sociais, económicas, culturais e ambientais. Na medida en que 

apostan pola sostibilidade, a cohesión social e o crecemento económico equilibrado, resultan 

plenamente coherentes cos obxectivos anunciados para as determinacións específicas para os 

espazos rurais, compartindo un mesmo modelo territorial. 

O Concello de Tordoia encádrase no sistema de asentamentos rurais, situado moi perto da área 

de Santiago e da súa comarca urbana. É un concello eminentemente rural, cunha forte 

presencia aínda do sector primario na súa estructura productiva. 

Segundo as Directrices de Ordenación do Territorio, este concello pertence ao grupo dos que 

constitúen a estrutura de base da xerarquía de asentamentos no territorio, xunto coas pequenas 

entidades de poboación. Este grupo defínese como as células elementais dun medio rural vivo, 

que garante a conservación dos valores culturais, ambientais, paisaxísticos e socioeconómicos, 

e constitúen condición básica para evitar o abandono e os seus efectos derivados. 

1.2.2. O Plan Director da Rede Natura 2000 

Habida conta da presenza que ten neste concello a Rede Natura 2000 no LIC Río Tambre, que 

afecta a 27 Ha de territorio municipal, terase en conta o recollido polo Plan Director da RN2000, 

como instrumento básico para a planificación e xestión dos espazos protexidos da Rede Natura 

2000 de Galicia. 

 

Outros programas e proxectos que están en vigor ou en proceso de aprobación: Plan MOVE, e 

PDR. Ademais, a Mancomunidade de Ordes, entidade supramunicipal á que pertence o concello 

de Tordoia, ten implementada unha Axenda 21 Local. 
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2. DETERMINACIÓN DO ÁMBITO DE INFLUENCIA 

2.1 Descrición xeral do territorio 

O concello de Tordoia pertence á provincia da Coruña, e atopase no extremo occidental da 

comarca de Ordes, na que está integrado este concello. Pola súa situación, próxima á terra de 

Bergantiños, presenta características de ámbalas dúas comarcas. 

 
Mapa de parroquias 

Tordoia ten 124,6 Km2, nos que viven 4.168 habitantes (Padrón do ano 2011), cunha densidade 

media de 33,5 hab/Km2, repartidos entre dez parroquias: Andoio, Anxeriz, Bárdaos, Cabaleiros, 

Castenda, Gorgullos, Leobalde, Numide, Tordoia e Vilabade. A capital municipal sitúase en 

Pontepedra (457 hab en 2011), na parroquia de cabaleiros, que é o único núcleo que se pode 

considerar como urbano. 

O territorio municipal de Tordoia esténdese por un bloque amesetado, situado na vertente 

dereita do río Tambre, cunha altitude media que varia entre os 300 e os 500 metros. A súa 

continuidade queda interrompida por unha depresión lineal correspondente a unha fractura 

tectónica que atravesa a parte máis occidental do concello. 

Sobre este bloque, composto por materiais moi antigos e facilmente erosionables, a rede 

hidrográfica apenas ten incidido no relevo, formándose amplos vales. Case todo o termo 

municipal pertence á conca do río Tambre, e tan só unha pequena parte do territorio drena as 

súas augas ás concas do Anllóns e do Xallas. 

 

O monte castelo, situado no límite co concello de santa Comba, é a divisoria de augas entre as 

tres concas fluviais, e tamén é o lugar máis elevado do concello (569 m en Insúa). 

O Lengüelle, tras receber as augas do encoro de Vilagudín, é o río principal, xunto con varios 

afluentes da súa marxe dereita, como o Pontepedra, que pasa pola capital municipal. Tamén 

neste concello ten o seu nacemento o río Dubra, no chamado regato de Rial. 

O clima encádrase no dominio oceánico hiperhúmido, e se caracteriza por rexistrar 

temperaturas suaves e elevadas precipitacións. 

Estas condicións climáticas e a suave topografía do terreo teñen favorecido a formación de 

prados e pasteiros, que ocupan boa parte da paisaxe rural, e permiten un elevado 

aproveitamento para o gando, principalmente bovino. 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

24

 
Concello de Tordoia. Núcleos rurais 

 

2.2. Descrición do PXOM 

O concello de Tordoia dispón, na actualidade, para a súa ordenación municipal do seu territorio 

dunha Delimitación de Solo Urbano, aprobada definitivamente o 22 de xaneiro de 1979. Para a 

regulación do resto do termo municipal a regulación depende das Normas Subsidiarias 

Provinciais e das normas de aplicación directa da recente LOUPMRG. 

O PXOM de Tordoia pretende encouzar o crecemento municipal no marco da vixente lexislación 

do solo, e non se plantexa modificacións na estrutura actual. Así, o criterio marco é o de manter 

a morfoloxía presente na actualidade en Tordoia, concentrando a vivenda colectiva no núcleo 

urbano de Pontepedra e deixar a eventual vivenda unifamiliar para os núcleos rurais, dotándoos 

así mesmo do solo necesario para aqueles equipamentos en que resulten deficitarios. 

Considérase que este criterio ten carácter estratéxico e é o que maior índice de sostibilidade 

presenta, pois contempla o desenvolvemento e consolidación do principal núcleo urbano, 

permite crecer aos núcleos rurais ao ritmo da súa propia demanda, impide a edificación 

indiscriminada en ámbitos non regulados e, por último, contempla o redimensionamento de 

tódolos servizos e equipamentos necesarios, todo isto baixo pautas de sostibilidade e 

minimizando calquera impacto que se poida producir. 

Polo que fai ao resto da información sobre o PXOM, de acordo co punto 4 do Documento Marco 

de Referencia para a AAE dos PXOM do 19 de xaneiro do 2007, e co fin de evitar a duplicidade 

e reiteración da información relativa ás características, obxectivos, modelo territorial proposto, 

bases do planeamento, contido do PXOM, medidas e efectos previsibles, este Informe remite ás 

partes concretas ás que se fan referencia nos documentos que se citan: 

MEMORIA DO PLAN XERAL DE ORDENACIÒN MUNICIPAL 

Capítulo 1. Introdución 

 1.3. Conveniencia e oportunidade do PXOM de Tordoia 

 1.4. Ámbito de influencia 

 3.2. Xustificación da proposta 

o 3.2.3. Modelo de xestión urbanística proposto 

 3.2.3.1. Xestión do solo urbano 

 3.2.3.2. Xestión do solo de núcleo rural 

 3.2.3.3. Xestión do solo urbanizable 

 3.2.3.4. Xestión do solo rústico 

o 3.2.4. Criterios e estratexias de xestión do planeamento 

 3.3. Descrición e xustificación dos parámetros urbanísticos da ordenación proposta 

o 3.3.1. Cuantificación da clasificación do solo e as capacidades do planeamento 

 3.3.1.1. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbano 

 3.3.1.2. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbano non 
consolidado 

 3.3.1.3. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo de núcleo 
rural 

 3.3.1.4. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable 
delimitado 

 3.3.1.5. Ordenación e cuantificación das capacidades do solo urbanizable 
non delimitado 

 3.3.1.6. Ordenación do solo rústico 

 3.3.1.6.1. Solo rústico de Protección Agropecuaria 

 3.3.1.6.2. Solo rústico de Protección Forestal 

 3.3.1.6.3. Solo rústico de Protección de Augas 

 3.3.1.6.4. Solo rústico de Protección de Infraestruturas 

 3.3.1.6.5. Solo rústico de Protección de Patrimonio (arquitectónico e 
arqueolóxico) 

 3.3.1.6.7. Solo rústico de Protección Ordinaria 

o 3.3.2. Cuantificación e definición de sistemas xerais 

 3.3.2.1. Sistema xeral viario 

 3.3.2.2. Sistema xeral de zonas verdes e espazos libres 

 3.3.2.3. Equipamentos e dotacións 

 3.3.2.4. Obtención, execución e deseño das novas dotacións 
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INFORME PREVIO PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA 

2. Obxectivos do PXOM 

5. Descrición do planeamento 

 5.1. Función do Planeamento 

 5.2. Marco normativo 

 5.3. Alcance e contido 

o 5.3.1. Criterios para o planeamento e análise das alternativas formuladas 

o 5.3.2. Tipos de medidas incluídas no planeamento 

o 5.3.3. Aproximación aos efectos previsibles 
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3. ANÁLISE OBXECTIVA DA SITUACIÓN ACTUAL: O MEDIO 

SOCIOECNÓMICO 

3.1. Demografía e poboamento 

O estudio da poboación ten un interese decisivo en calquera traballo de planeamento físico. O 

coñecemento de cuestións tais como a dimensión do stock de poboación e a súa evolución 

histórica, o movemento natural ou os movementos migratorios, a estrutura de idades e sexos ou 

a distribución da poboación sobre o territorio é de primordial interese á hora de establecer a 

ordenación física do mesmo. 

Por outra parte, a realización dunhas predicións da futura poboación en función do seu 

comportamento histórico é un requirimento esencial para orientar a ordenación con criterios 

rigorosos. 

Tordoia ten unha superficie de 124,6 Km2, na que viven 4.168 habitantes (1.966 homes e 2.202 

mulleres, segundo o Padrón do ano 2011), cunha densidade media de 34,5 hab/Km2, repartidos 

entre dez parroquias: Andoio (331 Hab.), Anxeriz (555 Hab.), Bárdaos (575 Hab.), Cabaleiros 

(855 Hab.), Castenda (418 Hab.), Gorgullos (544 Hab.), Leobalde (121 Hab.), Numide (153 

Hab.), Tordoia (100 Hab.) e Vilabade (516 Hab.). A capital municipal sitúase en Pontepedra (473 

hab), na parroquia de cabaleiros, que é o único núcleo que se pode considerar como urbano. 

De acordo coa tendencia demográfica do concello, en ningunha parroquia se rexistran saldos 

positivos, e as variacións son mesmo importantes, superando en tódolos casos o 10%. Incluso, 

na parroquia de Cabaleiros, onde se situa o núcleo de Pontepedra (capital municipal), presenta 

unha evolución negativa (-14,6%). Neste caso, está claro que a totalidade dos movementos de 

poboación diríxense fora do concello. 

parroquia 2001 2011 % variación
ANDOIO (SAN MAMEDE) 418 331 -20,81
ANXERIZ (SANTA MARIÑA) 664 555 -16,42
BARDAOS (SANTA MARÍA) 677 575 -15,07
CABALEIROS (SAN XIÁN) 1.002 855 -14,67
CASTENDA DA TORRE (SANTA MARÍA) 503 418 -16,90
GORGULLOS (SANTAIA) 637 544 -14,60
LEOBALDE (SAN CRISTOVO) 155 121 -21,94
NUMIDE (SANTIAGO) 210 153 -27,14
TORDOIA (SAN XOÁN) 121 100 -17,36
A VILA DE ABADE (SAN CIBRÁN) 642 516 -19,63
Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes

evolución da poboación parroquial
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A evolución demográfica de Tordoia amosa un período de forte crecemento durante a primeira 

metade do século XX, seguido dun continuo descenso como consecuencia dos procesos 

migratorios. Desde os anos oitenta, e grazas á mellora das explotacións gandeiras, que permitiu 

un aumento das rendas, o descenso freouse un pouco. 
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En efecto, igual que sucede na maior parte do territorio rural galego, o concello de Tordoia ven 

perdendo poboación: nos últimos 30 anos, o concello perdeu o 33% dos seus habitantes (entre 

1981 e 2011, Tordoia perdeu 2.052 hab.). Esta perda de poboación débese ao factor histórico 

da emigración, que segue na actualidade cara a áreas máis dinámicas e con maiores 

posibilidades de desenvolvemento (Santiago, Carballo, Ordes e A Coruña principalmente). Outro 

factor importante que incide na debilidade poboacional de Tordoia e a súa estrutura 

demográfica: o 6% da poboación é menor de 16 anos, o 61,2% ten entre 16 e 64 anos, e o 

32,8% ten máis de 65 anos. Estes datos –todos eles referidos ao ano 2011- indican claramente 
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o envellecemento da poboación municipal: o índice de envellecemento é de 376 e a idade media 

da poboación é de 52,2 anos. 

Densidade de poboación 33,5
Idade media no 1 de xaneiro 52,2
Porcentaxe de poboación menor de 20 anos 8,7
Porcentaxe de poboación entre 20 e 64 anos 58,5
Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos 32,7
Índice de envellecemento 376
Índice de sobreenvellecemento 13,1
Índice de dependencia global 61,7
Índice de dependencia xuvenil 8,7
Índice de dependencia senil 52,9
Índice de estrutura da poboación en idade activa 145,5
Índice de recambio da poboación en idade activa 242
Índice de masculinidade 89,3
Fonte: IGE

indicadores demográficos (2011)

 

Estas porcentaxes explícanse polos seguintes indicadores demográficos (2010): a taxa de 

natalidade é moi baixa (3,7‰), o que se explica pola elevada idade media á maternidade (34,8 

anos) e un baixísimo número de fillos por muller (0,6 fillos/muller) e unha taxa tamén moi baixa 

de nupcialidade (0,9 ‰). Pola súa parte, a taxa de mortalidade é bastante elevada (13,8 

falecementos por cada mil habitantes), taxa que se explica pola elevada porcentaxe de persoas 

maiores. 

A evolución das taxas de natalidade e mortalidade reflíctese na seguinte gráfica, onde se pode 

ver como o número dos falecementos manteñen o seu volume, mentres que os nacementos 

presentan un declive sostido dende 1975 ata hoxe. 
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Na actualidade esta tendencia está a continuar na mesma senda, e os últimos datos do IGE 

(ano 2010) sobre a cuestión rexistran 13 nacementos, 66 falecementos e 4 matrimonios, o que 

indica un saldo vexetativo (nacementos-falecementos) de -53 persoas. Na gráfica seguinte pode 

apreciarse como o saldo vexetativo inicia a súa tendencia negativa a mediados da década dos 

anos 1980, data a partir da cal xa non se rexistran episodios positivos. Como no caso das taxas 

de natalidade, a estrutura demográfica predominanrte do concello –baixo volume de persoas 

xóvenes e elevadas porcentaxes de poboación maior- alimenta a tendencia xeral do concello 

cara a perda de poboación. 
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A pirámide de poboación ten unha forma abondo expresiva da estrutura demográfica de 

Tordoia: totalmente invertida, e amosa graficamente tódolos datos anteriormente citados: a 

baixa natalidade e, sobre todo, o envellecemento da poboación. Esta pirámide ten unha base 

moi estreita e un gran volume de poboación adulta-madura, mentres que o cumio é maior do 

que a base, o que indica claramente unha poboación envellecida. 

evolución do saldo migratorio
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Os saldos migratorios negativos tamén contribúen ao declive demográfico do concello de 

Tordoia, por canto constitúen saídas contínuas de población por razóns de mercado de traballo, 

estudos ou callidade de vida. 

3.2. Actividade económica 

O modelo económico de Tordoia xira arredor do subsector gandeiro, que nos últimos anos 

experimentou unha apreciable modernización. Destaca a cabana de vacún e, en menor medida, 

de porcino e avícola. 

De acordo con esta especialización, o uso do solo está orientado á alimentación da cabana 

gandeira, polo que os cultivos predominantes son os forraxeiros, seguido polos prados e 

pasteiros. Nos últimos tempos está a tomar pulo o cultivo de horta, orientado ós mercados 

urbanos próximos. A industria é pouco relevante no conxunto do tecido produtivo municipal, e a 

importancia porcentual que ten o sector secundario corresponde ós empregados na construción, 

aínda que a importancia deste sector non se corresponde coa potencia da industria, polo que 

compre deducir que boa parte dos empregados na industria traballan fora do concello. O sector 

terciario ten unha importancia residual, e destaca unicamente o subsector hostaleiro. O 

comercio é pouco importante, e oriéntase só á satisfacer as demandas máis básicas da 

poboación.  

A taxa de actividade, segundo o Censo de 2001 (último dispoñible no momento de redacción 

deste documento), é do 52,1% e a taxa de paro do 6,7%. Por outra parte, o 37,6% traballa no 

sector primario, o 32,3% faino na industria e na construción. O 30,0% dos activos traballan no 

sector terciario. O IGE proporciona datos procedentes de afiliación en altas laborais por sectores 

de actividade da Seguridade Social moito máis recentes (decembro do 2011): 28,7% no sector 

primario, 32,2% no sector secundario (17,9% na industria e 14,3% na construción), e 37,6% no 

sector terciario. 
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A superficie das explotacións agrícolas de Tordoia ascende a 6.209 Ha. Desta superficie, 4.888 

Ha corresponden á SAU (2.867 Ha de terras labradas e 2.021 Ha de terras dedicadas a prados 

e pastos permanentes). Canto das terras labradas, prácticamente toda a superficie está 

dedicada a cultivos herbáceos, e só 18 Ha son de frutais. Por último, 1.005 Ha corresponden a 

especies arbóreas e forestais. 

As unidades gandeiras (UG) nas explotacións agrarias en Tordoia son as seguintes: 9.240 

bovinos, 25 ovinos, 5 caprinos, 800 porcinos, 8 equinos, 302 aves e 10 coellas nais. 

Canto do gando bovino, segundo datos do SITRAN1,(2010) rexístranse 415 explotacións, con 

11.683 bovinos, dos que 7.026 son vacas (5.612 vacas de muxidura, 1.414 vacas de non 

muxidura), e 4.657 outros bovinos. 

En Tordoia leváronse a cabo procesos de concentración parcelaria en catro zonas: San Cristobo 

de Leobalde, Sta. Baia de Gorgullos, Santiago de Numide e Vilabade, cun total de 4.443 Ha 

concentradas. Tódolos procesos están xa rematados e con firmeza. 

                                                 

1 Sistema integrado de Trazabilidade Animal, CMRM, Xunta de Galicia. 
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Canto da estrutura empresarial do concello, rexístranse 24 empresas industriais, 44 da 

construción e 114 no sector terciario. O tamaño destas empresas é moi pequeno, e 149 delas 

non teñen empregados. As actividades máis importantes son as relacionadas coa construción 

(obras, materiais, etc.), e tamén teñen algunha representación pequenos talleres 

metalmecánicos e de carpintería. 

A renda dispoñible bruta por habitante é de 11.835,74 € (2009) 

3.3. Dotacións, infraestruturas e equipamentos 

Desde o punto de vista dos equipamentos docentes, e analizadas as necesidades da poboación 

actual estímase suficiente coa dotación existente no núcleo de Pontepedra, ademais das 

escolas unitarias. Por outro lado o sistema de crecemento urbano previsto, en base a bolsas de 

solo urbanizable garante que, en caso de existir grandes aumentos de poboación, as 

necesidades deste tipo de equipamentos queden suficientemente cubertas. 

 
Campo de Fútbol de Pontepedra 

 
Centro de Saúde de Pontepedra 

Respecto aos equipamentos sanitarios e deportivos permite afirmar que as existentes constitúen 

unha reserva suficiente para as previsións de poboación. En canto ao número e distribución de 

centros parroquiais dentro do termo municipal, considérase adecuado ás necesidades. 

Non obstante, atendendo ao novo concepto de centro parroquial que debe contemplar a 

localización de instalacións máis alá do propio templo de culto, se ben a reserva de solo na 

ubicación dos existentes é adecuada, na normativa regularase a forma de executar centros 

parroquiais de carácter social nas inmediacións das igrexas. 

Polo que respecta aos equipamentos asistenciais e socioculturais, e tendo en conta a actual 

composición da pirámide de poboación é necesario prever as dotacións necesarias para 

atención da terceira idade as cales deberán resolverse en breve, debido ás carencias que nesta 

materia presenta o concello. 

O concello de Tordoia conta cos seguintes equipamentos e dotacións: 

 1 casa do concello 

 1 centro de saúde (Pontepedra) 

 3 centros escolares, para 186 alumnos (2011): 29 ed. Infantil, 88 ed. Primaaria e 69 ESO 

 1 casa de cultura, 1 biblioteca pública 

 6 centros cívico-sociais 

 2 parques infantís 

 1 parque non urbano 

 5 parques urbanos 

 2 complexos polideportivos 

 1 piscina 

 2 pistas polideportivas 
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 3 polideportivos cubertos 

 3 terreos de xogo 

 8 zonas verdes 

 12 cemiterios 

Os indicadores de equipamentos son os seguintes: 

 Educativo: ratio 14,76 m2/alumno 

 Deportivo: 54,98 (ratio 5,50 m2/Hab) 

 Centros culturais: 85,79 (ratio 0,29 m2/Hab) 

 Zonas verdes: ratio 2,03 m2/Hab 

 Centros sanitarios: 19,00 (ratio 0,06 m2/Hab) 

 Edificios de uso municipal: 6,14 (ratio 0,12 m2/Hab) 

3.4. Abastecemento de auga, saneamento e RSU 

A rede de saneamento só dá servizo total ou parcial ás localidades de Pontepedra, Monte Vello, 

a Balsa e Soufe, na parte central do concello, A Tablilla na zona norte e Pedrasalgueira en 

Anxeriz. En Pontepedra a rede esténdese a través do entramado viario e, aínda que ate fai uns 

anos vertía directamente ao río, na actualidade as augas residuais van parar a unha depuradora 

situada no río do mesmo nome. Esta depuradora, cunha capacidade de tratamento punta de 

4,63 l/sg considérase suficiente para as necesidades actuais da poboación, ó poder servir a 

unha poboación de 2.700 habitantes, moi superior ós 473 que abastece na actualidade. 

A rede de saneamento da Tablilla é conducida á unha fosa no concello de Cerceda con 

capacidade para 1.950 m3/ano. 

De todos modos, dado que a maior parte do termo municipal ten un carácter marcadamente 

rural, o sistema de vertido de augas residuais mais xeneralizado consiste en fosas sépticas 

individuais. 

Polo que se refire á rede de abastecemento de auga, esta atópase moi espallada abarcando 

amplas zonas do termo municipal, podéndose dicir que a maior parte das aldeas do municipio 

contan con este servizo, ben sexa a súa titularidade municipal ou veciñal. A rede municipal, 

parte acumula varias captacións que son conducidas ó depósito principal, de 1.700 m3, ubicado 

no alto do Bico do Petón a 439 m de altura. Este depósito subministra á localidade de 

Pontepedra, a partir da cal foise ampliando nos últimos anos para dar servizo a outras 

poboacións como Balsa, Soufe, Tañe, Seixán, Salgueiroa, Monte Vello, Oleiros e Carballadrade, 

todos eles na parroquia de Cabaleiros. Tamén están abastecidas por este depósito as 

parroquias de Gorgullos, Castenda, Tordoia e parte de Bardaos. 

As parroquias de Anxeriz, Numide e Leobalde contan con varias traídas veciñais para o 

conxunto dos seus núcleos. 

Como se ve, a maior parte do concello goza de servizo público de abastecemento de auga, 

sendo ademais frecuentes as captacións realizadas a título particular, (por medio de pozos, 

depósitos, etc.) ou as traídas executadas por iniciativas veciñais. 

En calquera caso, convén lembrar que, aínda nos lugares aos que chega a rede municipal de 

abastecemento, existen moitas casas que non están abonadas a este servizo, xa que a 

dispersión das edificacións e a carestía de medios técnicos e económicos impiden a absoluta 

xeneralización do mesmo. 

No núcleo de Pontepedra, o servizo de abastecemento de auga esténdese a todo o solo 

clasificado como urbano polo vixente planeamento municipal, en condicións de caudal e presión 

suficiente para as características da edificación prevista, dende o depósito xeral de 1.700 m3 

situado en Vila de Abade a 431 m de altitude. 

A capacidade punta de tratamento da ETAP é de 8,3 l/seg, equivalentes a 4.780 habitantes, 

equivalentes a 1.910 vivendas. Tendo en conta que no ámbito das parroquias con 

abastecemento (Cabaleiros, Castenda, Gorgullos, Tordoia e Bardaos) atopamos en torno a 

2.492 habitantes ou 960 vivendas con acceso a este servizo pódese concluír que o 

abastecemento municipal está suficientemente dimensionado para as demandas actuais. 

Por outra banda obsérvase que en base á infraestrutura actual pódese prever un crecemento de 

máis do dobre do número de vivendas sen poñer en perigo a capacidade da rede de 

abastecemento municipal. 

Polo que fai á recollida do lixo, Tordoia está adherido a Sogama, e envía o RSU directamente a 

Cerceda, dada a proximidade entre ambos concellos. Non existe punto limpo, e 6 núcleos teñen 

recollida selectiva, mentres que 25 non teñen este servizo. Existen 408 colectores de lixo, o que 

representa 916 hab/colector. En Tordoia prodúcense (ano 2010, IGE e EIEL-MHAP) 791,8 TM 

de lixo, clasificado en 704,6 TM de recollida non selectiva, 20,9 TM de papel e cartón, 37,7 TM 

de envases e plásticos e 28,6 TM de vidro. Isto representa un total de 189,9 Kg/Hab/ano. 

3.5. Transportes e comunicacións 

A estrutura do asentamento de núcleos predominantemente espallados, fai que as vías de 

comunicación xoguen un papel primordial no desenvolvemento socioeconómico da comarca. 

Unha adecuada rede viaria é factor decisivo no aforro de tempo para o transporte de bens e 

persoas, contribúe á elevación do nivel de vida e fomenta as relacións humanas entre os 

núcleos de poboación. 

A Rede viaria municipal, articúlase en varios eixes e é moi descentralizada froito tamén do 

peculiar perímetro do termo municipal. O principal eixe vertebrador está constituído pola estrada 

provincial CP-8401 que percorre o termo municipal de sur a norte pasando por Pontepedra e 

enlazando na Tablilla coa AC-413. Por outro lado, as principais vías de comunicación do 
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concello coa súa comarca realízanse a través de vías na súa maior parte exteriores como a xa 

mencionada AC-413 ou a AC-400. 

A rede viaria do municipio de Tordoia esta formada polas seguintes vías: 

Estradas Autonómicas. 

 Estrada AC-400 de Sigrás a Muros. Cruza coa CP-1914 no termo municipal, no núcleo de 

Empalme e constitúe a principal conexión da zona norte do concello con Santa Comba, 

Carballo e Cerceda. 

Estradas da Deputación. 

 Estrada CP-8401 de Tablilla a Agro do Mestre por Pontepedra. Como se indicou 

anteriormente é a principal vía de comunicación da zona centro do concello, comunicándoa 

coa AC-413, no termo municipal de Cerceda. 

 Estrada CP-5902 da estrada Ordes-A Silva a Tordoia por Gorgullos, que parte da AC-413 e 

chega á capital municipal. Constitúe o principal viario de comunicación da zona leste do 

termo municipal. 

 Estrada CP-1914, de Carballo a Portomouro, sendo a principal vía de comunicación con 

Carballo e Santiago para as parroquias situadas ó oeste do termo municipal. 

 Estrada CP-5903, de Ordes a Portomouro por Pontechonia. Principal eixo de comunicación 

do sur do termo municipal con Ordes, a tan so 5 km. 

 Estrada CP-8402, acceso á igrexa de Bardaos. Tramo de estrada de apenas 300 m. 

A estas estradas principais hai que engadir unha tupida rede de estradas municipais que parten 

das xa citadas e unen as distintas parroquias entre si e os distintos núcleos de poboación, 

ademais de todas as realizadas para a concentración parcelaria. 

O parque automobilístico do concelo está composto por 3.126 vehículos, dos que 2.506 son 

vehículos lixeiros). 

Tordoia está adherido ao programa TES+BUS, e existen 7 liñas, que serven para aproveitar as 

rutas de transporte escolar, achegando á poboación rural á capital municipal. 

O sistema de transporte público é, nesta zona, feble: Tordoia non pertence a ningunha área de 

transporte metropolitano e non existen liñas regulares de transporte, polo que a mobilidade da 

poboación faise básicamente a través de vehículo privado. 

Polo que fai ás telecomunicacións, o 2,6% da poboación de Tordoia ten acceso a TV por cable, 

e non existe cobertura do servizo GSM e UMTS. Polo que fai ao acceso a Internet, o 100% da 

poboación ten acceso á RDSI, mentres que só un 16,4% pode acceder a ADSL, HDSL, IDSL e 

DSL. O 2,6% pode acceder a redes Wi-fi e Wi-max. 

A iluminación pública do concello faise a través de 1.176 puntos de luz, cunha potencia 

instalada de 147 Kw. Existen 830 vivendas (65,2%) con déficit de iluminación pública. 

3.6. Vivenda e planeamento 

 Na actualidade, en Tordoia están vixentes as Normas Subsidiarias Provinciais, publicadas no 

Ano 1979, que delimitan un total de 306,63 Ha, das que o 100% están dedicadas a uso 

residencial, non reservando superficie algunha para uso industrial. Tampouco existe solo 

urbanizable, mentres que a superficie non urbanizable ascende a 12.092,7 ha. 

Na actualidade, o mencionado planeamento atópase superado pola realidade municipal, sobre 

todo no que se refire á regulación de usos nos solos agropecuarios e forestais e á posibilidade 

de ubicación de industrias, que normalmente tenden a invadir o medio rural, debido á 

inexistencia de solo destinado a estes fins. O crecente aumento das explotacións agropecuarias, 

a plantación de especies de crecemento rápido, que invaden as terras de cultivo e mesmo o 

entorno próximo dos núcleos e a regulación das vivendas no rural son os motivos, derivados da 

ordenación municipal, que aconsellaron a revisión do planeamento vixente. 

Por último o solo urbano desenvolveuse dentro das determinacións, aliñacións e 

aproveitamentos do planeamento, necesitando unha revisión pois a aplicación desigual do 

modelo proposto xerou unha mestura de tipoloxías e usos non perseguido desde a redacción da 

Delimitación do Solo Urbano. O medio urbano de Tordoia pódese considerar constituído polo 

núcleo de Pontepedra. Trátase dun núcleo que basea as súas principais características para 

poder considerarse como urbano nos antecedentes de planeamento e na existencia de servizos 

urbanísticos, unha relativa consolidación do tecido edificatorio e na concentración dos 

equipamentos municipais que regulan diariamente a actividade local, como o concello, os 

centros docentes, ou centro de saúde. 

Polo que respecta a outras características que o engloben dentro da categoría de solo urbano 

poderíamos destacar a presenza de numerosas edificacións residenciais de tipoloxía urbana, 

aínda que non constitúen a tipoloxía dominante salvo na mazá central. A existencia destas 

edificacións amparouse nos antecedentes de planeamento que constituía a actual delimitación 

de solo urbano que tiña determinacións de vivenda colectiva nunha ampla zona do solo 

clasificado como urbano. Así, neste solo urbano existen unha serie de mazás consolidadas con 

edificación colectivas ou unifamiliares entre medianeiras con baixo e dúas plantas. 

Os núcleos rurais da periferia urbana existentes vense presionados polo desenvolvemento da 

edificación nos mesmos a cal tende cada vez máis a invadir os terreos de cultivo ao non atopar 

posibilidades de construción nuns núcleos de estrutura moi pechada e parcelas de escaso 

tamaño e aproveitamento edificatorio. Esta invasión vese ademais apoiada por unha rede de 

camiños estradas e pistas de concentración parcelaria que facilitan a ubicación das vivendas 

fora da estrutura do núcleo. Esta situación debido ás especiais condicións climatolóxicas, 
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ambientais e topográficas de todo o concello vaise estendendo paulatinamente á totalidade do 

termo municipal sendo na actualidade poucos os núcleos rurais que conservan a súa estrutura 

orixinaria. 

Este modelo de asentamento baseou ademais a súa implantación na inexistencia de 

planeamento de ordenamento xeral vixente, pois ao carecer de zonas de especial protección e 

ao permitir a construción de vivendas unifamiliares en todo o termo municipal, presentábase 

como un feito a colonización do solo non urbanizable. 

O Censo de Vivendas do ano 2001 (último dispoñible no momento de redacción deste 

documento) rexistra 1.541 vivendas familiares, das que 1.299 son vivendas principais, 84 son 

secundarias e 158 están baleiras. En total, o concello de Tordoia conta con 1.579 edificios e 88 

locais. A densidade de vivendas é de 0,12 viv/Ha, con 3 Hab/viv pral. 

3.7. Patrimonio histórico-artístico 

O nome de Tordoia, que procede da división municipal de Javier de Burgos do século XIX, non 

corresponde a ningunha entidade de poboación, senón que corresponde a unha parroquia (San 

Xoán de Tordoia), onde se atopaba nun principio a capital municipal, trasladándose máis tarde 

ao núcleo de Pontepedra. A finais do século XX o concello solicitou o cambio de nome polo de 

Cabaleiros, aínda que a demanda non prosperou. 

O monumento máis interesante de Tordoia é o Dolmen de Cabaleiros, un dos monumentos 

megalíticos galegos mellor conservados, e que ten algo máis de 5.000 anos. Este dolmen, 

tamén chamado Casa da Moura, atópase na beira da estrada que vai de Tablilla á Pontepedra. 

O dolmen está formado por seis lousas lixeiramente inclinadas, que sobresaen 1,80 m do solo e 

forman a cámara. Cara o leste ábrese un pasillo de 2 m de ancho.  Arredor das lousas queda 

unha acumulación de terra de uns 20 m de diámetro, resto do cubrimento do megalito. 
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Dolmen de Cabaleiros 
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4. SITUACIÓN ACTUAL DO MEDIO AMBIENTE (ALTERNATIVA “CERO”) 

Neste apartado descríbese a situación actual do medio ambiente e a súa probable evolución de 

non aplicarse o PXOM (alternativa “cero”). A metodoloxía baséase no desenvolvemento dunha 

prognose dos aspectos ambientais para, a continuación, expoñer a problemática actual do 

concello de Tordoia e a súa posible evolución no caso de non aplicar o PXOM. 

4.1. Xeoloxía 

4.1.1. Introdución 

O concello de Tordoia atópase localizado na parte centro-occidental da provincia da Coruña. 

Encaixado dentro dun esquema xeolóxico, pertence á denominada Zona Centroibérica, 

caracterizada por un grande desenvolvemento do metamorfismo e granitificación hercínica, así 

coma de macizos básicos (non aflorantes na zona). 

 

 

Os diferentes autores que teñen traballado na zona diferenciaron dous dominios xeolóxicos: o 

Dominio do Macizo de Ordes e o Dominio Periférico do Macizo de Ordes. Ámbolos dous 

dominios están representados, polo menos de xeito parcial na zona, e caracterízanse por: 

Dominio do Macizo de Ordes: constituído na súa base por gneises alcalinos blastomiloníticos 

con algunhas inclusións de retroecloxitas. Sobre esta unidade sitúase unha serie xistosa de gran 

potencia, de carácter grauwaquico cara o teito e con intrusións de anfibolitas e rochas 

ultrabásicas. 

Dominio Periférico do Macizo de Ordes: Constituído principalmente por xistos e metaareiscas 

que foron intensamente migmatizados. Afloran un conxunto de rochas graníticas hercinianas de 

carácter alcalino e calcoalcalino e un conxunto de rochas básicas e ultrabásicas baseado na 

presenza de anfibolitas, piroxenitas, metagabros pegmatoides e gabros. 

4.1.2. Metasedimentos 

1. SERIE DE ORDES. Comprende un conxunto alternante de pelitas e grauwacas, as veces 

líticas, na que poden estar presentes conglomerados e vulcanitas ácedas. O espesor é duns 

2.000 ou 3.000 m, sendo a cifra estimativa, podendo ter unha potencia maior. 

Esta serie aflora con dificultade debido á cuberta vexetal que se desenvolve sobre ela e a forte 

meteorización que lle afectou. 

O conxunto da Serie de Ordes dividiuse en tres tramos: metapelitas, metasamitas e 

paraanfibolitas. 

2. XISTOS E METAAREISCAS. Son metasedimentos aflorantes so borde SW da área, que se 

Interpretan coma subyacentes ós gneises alcalinos. Presentan varios graos de metamorfismo, e 
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petrográficamente corresponden a unha serie de micaxistos máis ou menos ricos en blastos de 

albita de pequeno tamaño. 

Por outro lado, a composición desta serie fai pensar que deriva, polo menos parcialmente, de 

lavas sódicas metamorfizadas. 

4.1.3. Rochas plutónicas 

1. GRANODIORITA PRECOZ. Este macizo, que ten carácter porfídico, intrúese dentro da Serie 

de Ordes. A Rocha é de grao medio, algo porfídica, con fenocristais de feldespato potásico e 

afectada por unha protocataclasis que orixina unha lixeira orientación dalgúns minerais da súa 

composición. A paraxénese principal está constituída por ortosa, microclima, plaxioclasa, biotita 

e moscovita. 

2. GRANITOIDE MIGMATITICO. É unha rocha de carácter inhomoxéneo con frecuentes 

enchaves e restos da rocha original. Debido á súa natureza migmática, os seus bordes, en 

ocasións, son difusos e non netos. 

Estas migmatitas son, normalmente, granitoides con desestruturación total e composición 

bastante homoxénea. Esta composición é, entre os minerais fundamentais, cuarzo, microclima, 

plaxioclasa, biotita e moscovita. 

3. GRANITO DE DÚAS MICAS. Son granitos de texturas heterogranulares, hipidiomórficas, 

porfidoclásticas, que afloran no cuadrante SW da zona. Composicionalmente están integrados 

por cuarzo, plaxioclasa, microclima, biotita, moscovita e, accesoriamente, por circón, apatito, 

óxidos de Fe e opacos. 

4.1.4. Rochas metamórficas 

1. ORTOGNEISES. Deste tipo de rochas, a máis importante é a denominada Ortogneis de Rial, 

que é intrusivo na Serie de Ordes e aflora na parte meridional da zona. 

É un material moi duro, diaclasado, con enclaves esquistosos dispostos paralelamente ós seus 

e cunha composición principal de cuarzo, plaxioclasa, biotita, feldespato potásico e anfibol; e 

unha composición accesoria de circón, apatita, opacos, allanita e granate. 

2. GNEISES ALCALINOS. Preséntanse nunha banda que rodea ó Macizo de Ordes. Teñen un 

bandeado paralelo á foliación milonítica, integrado por capas de composicións diferentes: unhas 

moi cuarcíticas, outras cuarzo feldespáticas e outras moi micáceas, e incluso presentan 

intercalacións de xistos. O seu tránsito á Serie de Ordes é moi gradual, polo que os seus límites 

son bastante subxectivos. 

Xeneralizando, pénsase que estas rochas presentan caracteres sedimentarios orixinais, polo 

que se cree que poden representar tobas ácidas. 

4.1.5. Rochas básicas 

1. GABROS E DIORITAS. Son rochas intrusivas, dunha idade prehercínica, posiblemente 

ordovícico-silúrica. 

Este tipo de rochas básicas ten, normalmente, afloramentos moi malos, debido á súa facilidade 

de alteración, pero a súa representación cartográfica adoita a ser sinxela, a causa da coloración 

–escura- que da ós solos, a causa da súa disxunción bolar. Composicionalmente, son 

metagabros e metacuarzodioritas con hornblenda e plaxioclasa (oligoclasa-andesita). Outros 

minerais presentes, en menor proporción, son: cuarzo, biotita e moscovita. 

2. METAGABROS PEGMATOIDES. Afloran nunha fracción SW do concello. Son rochas que se 

poden considerar coma metagabros e ortoanfibolitas que se atopan ligados a rochas 

ultrabásicas, aflorando dentro das anfibolitas epidóticas. Forman afloramentos sen forma 

definida, aínda que se adoitan estar alargados na dirección da esquistosidade rexional. 

Teñen grao groso e presentan o aspecto de anfibolitas en parches, co anfibol concentrado nuns 

puntos en grandes cristais, mentres que a plaxioclasa faino en outros. A textura adoita ser 

porfidoclástica definida pola presenza dos dous minerais anteriores nunha matriz xistosa de 

plaxioclasa, anfibol e cuarzo. 

4.1.6. Materiais detríticos de idade cuaternaria 

Toda a zona atópase recuberta por un conxunto de depósitos de superficie e procesos edáficos 

moi importantes, que impiden o afloramento das rochas subxacentes. Os sedimentos 

cuaternarios máis importantes corresponden a terrazas fluviais, chairas aluviais e fondos de 

bagoada, depósitos coluviais e cuaternarios indiferenciados. 

1. TERRAZAS. Son pequenos depósitos de escasa extensión que non chegan a acada-los 10 m 

de potencia e que se encontran pendurados entre os 3 e os 20 m dos principais cursos fluviais. 

Litolóxicamente están formadas por gravas de cantos embebidos nunha matriz limo-arxilosa. 

Supónselles unha idade pleistocénica. 

2. CHAIRAS ALUVIAIS E FONDOS DE VAGOADA. Son depósitos fluviais de clasificación 

groseira, constituídos por gravas e areas nunha matriz limo-arxilosa. En xeral, non superan os 

10 m de espesor. 

3. DEPÓSITOS COLUVIAIS. Son unidades constituídas por gravas heterométricas e 

heterogranulares nas que están presentes cantos de cuarzo branco de bordes angulosos ou 

subangulosos, sendo a matriz arxilosa (caolinoita). 

4. CUATERNARIO INDIFERENCIADO. Son depósitos residuais producidos pola alteración in 

situ dos Xistos de Ordes. Litolóxicamente, están integrados por limos arxilosos e areas que 

engloban cantos de cuarzo pouco evolucionados. 
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4.2. Xeomorfoloxía 

Sobre o bloque amesetado no que se insire Tordoia, composto por materiais moi antigos e 

sinxelamente erosionables, a rede hidrográfica apenas ten incidido sobre o relevo, formándose 

amplos vales. Case a totalidade do concello pertence á conca do río Tambre, e so unha 

pequena parte verte ás concas dos ríos Anllóns e do Xallas. O monte castelo, situado no límite 

co concello de Santa Comba é a divisoria de augas entre as tres concas, e tamén é o lugar onde 

Tordoia ten a maior altitude. 

 

 

Río Lengüelle 

O río Lengüelle, despois de receber as augas do encoro de Vilagudín, é o principal curso fluvial 

do concello, xunto con varios afluentes pola marxe dereita, como o Pontepedra, que pasa pola 

capital municipal. 

 
Encoro de Vilagudín 

O Espazo físico no que se insire o concello de Tordoia –a comarca de Ordes- está delimitada 

moi claramente por accidentes xeográficos de primeira magnitude. Ó norte, a grande fractura de 

Meirama-Xanceda-Vilasantar, sinalada tanto polos depósitos lacustres e aliñacións fluviais coma 

por pequenas fosas tectónicas, como o val das Encrobas. Ó sur, o río Tambre é o que define o 

borde da comarca, como tamén ocorre ó leste. O oeste é o val do río Dubra, correspondente á 

Depresión Media galega, de idade moicénica. 

A antigüidade das superficies que se distinguiron (ata tres conxuntos, de máis antiga a máis 

moderna, coas súas correspondentes superficies degradadas), van dende o Mioceno (a máis 

antiga) ata o Pleistoceno (superficie máis moderna). 
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Sen embargo, na zona central da comarca de Ordes, a correspondente á cunca de drenaxe do, 

entre outros ríos, Lengüelle, que coincide co termino municipal de Tordoia, río que degradou a 

superficie sobre a que discorre a tal velocidade que apenas quedan restos nada das antigas 

superficies. 

Esta degradación acelerada afectou por igual ós tres sistemas de superficies que aparecen na 

zona, que se representan ademais orladas polas súas superficies de degradación equivalentes, 

nas que aínda se recoñece a identidade co resto conservado. Estes anacos de superficie 

degradadas atópanse fragmentados e reducidos ás áreas máis externas da comarca, polo que 

se poden interpretar coma fragmentos residuais das superficies orixinais nas cuncas de drenaxe 

que delimitan á zona. A concentración destes anacos residuais de superficie dispóñense 

paralelamente ó norte e o sur da gran fractura en dirección Meirama-Xanceda. 

É de destacar, tamén, o desenvolvemento de conxuntos de glacis moi ben representados, sobre 

todo no bordo inferior dos relevos residuais, así como tamén no perímetro das superficies de 

máis antiga a máis moderna. 

 

 

4.3. Edafoloxía 

4.3.1. Introdución 

Os materiais xeolóxicos que se presentan na superficie do concello de Tordoia son: xistos ricos 

en biotita, rochas básicas de natureza gabroica e anfibolítica, rochas graníticas e sedimentos 

cuaternarios procedentes da alteración das rochas anteriores. 

A maior extensión ocúpana os materiais facilmente alterables nos que se orixinan solos ricos en 

fraccións finas, profundos e fortemente evolucionados, que se presentan en superficies 

suavizadas, de escasas pendentes, nas que son moi frecuentes as pequenas depresións con 

solos hidromorfos. 

Esta tipoloxía, xeneralizable á maior parte da zona rómpese nas áreas graníticas onde os solos 

máis areosos, pouco profundos e escasamente evolucionados, asócianse a unha paisaxe con 

presenza de rochas na superficie e ladeiras con pendentes relativamente pronunciadas que 

destacan dentro da paisaxe da zona. Obviamente, a alteración e erosión diferencial entre as 
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rochas graníticas e as básicas e xistosas, é o trazo creador da diversidade paisaxística e 

edafolóxica da zona. 

 

 

4.3.2. Solos sobre rochas graníticas 

Os afloramentos graníticos, pertencentes ó chamado “granito da Coruña” aparecen no sector 

máis occidental do concello. Trátase de rochas de alteración lenta e escasa capacidade de 
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formación de arxilas por meteorización dos minerais primarios. A alteración total só permitiría 

acadar un 50% de arxila fronte o 99% a que poderían chegar as rochas básicas limítrofes 

debido á presenza de minerais resistentes, como son o cuarzo e a moscovita. 

O espesor dos solos e capas meteorizadas varia fortemente a pequenas distancias en función 

da presenza ou ausencia de fracturas tectónicas ou diaclasas, de xeito que en poucos metros 

pódese pasar de zonas con mantos de alteración con saprolitas de varios metros de espesor a 

te-la rocha dura da superficie ou minimamente cuberta por solos esqueléticos de escasos cm de 

espesor. 

Os epipedóns (horizontes A) son de tipo úmbrico, aínda que en áreas fortemente erosionadas 

poden non cumprí-lo requisito de espesor. A textura é de tendencia areosa (areosa a franco-

areosa) e a estructura migaxosa con abundantes poros, polo que se trata de solos ben 

drenados, agás nas pequenas depresións, onde se acumulan as augas de escorrentía. 

O pH é ácido (pH en H2O en torno a 4,5) e o complexo de cambio caracterízase polo predominio 

das cargas variables, polo que existen fortes diferenzas da capacidade de intercambio catiónico 

co pH. 

 

O contido en materia orgánica adoita ser elevado (>5%, incluso en solos cultivados) cunha 

correlación C/N arredor de 14, propia das formas de humus mull ácido ou moder. As arxilas 

(sempre inferiores ó 25%) están formadas por unha asociación de minerais herdados, máis ou 

menos degradados. 

As principais unidades definidas na zona son: 

 Leptosoles: Solos de perfil AR, con epipedón úmbrico ou ócrico e presenza de rocha dura 

continua nos 30 cm superficiais (contacto lítico). Na zona recoñécense leptosoles líticos con 

menos de 10 cm de espesor e leptosoles úmbricos con epipedón úmbrico. 

 Regosoles: Solos  de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de espesor, nos que unicamente 

se identifica a presenza dun horizonte de diagnóstico úmbrico (regosoles úmbricos) 

 Cambisoles: Solos de perfil ABC cun epipedón úmbrico e un horizonte B cámbico 

(cambisoles húmicos). 

 

4.3.3. Solos sobre xistos 

Trátase de rochas metamórficas de idade Precámbrica ou Paleozóica formados a partir do 

metamorfismo de sedimentos de textura fina non moi ricos en cuarzo, pertencentes á unidade 

Betanzos-Arzúa. A súa natureza mineralóxica é de tipo micácea ou clorítica con algunhas zonas 

anfibolíticas, sendo os minerais máis frecuentes biotita, clorita, moscovita, cuarzo e feldespatos. 

Son rochas facilmente alterables, tanto en sistemas ben drenados coma en medios de 

hidromorfía continua ou alternante, que orixinan mantos de alteración espesos de textura fina e 

cores vivas amarelentas ou vermellas, que denotan a presencia de importantes cantidades de 

Fe. 
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Os solos existentes na zona son de perfil ABC, rara vez AC ou AR, cun epipedón úmbrico a 

ócrcico e un horizonte B cámbico que presenta propiedades lindantes con B óxicos e os B 

arxícos con arxilas de baixa actividade (LAC). 

O epipedón dos solos non cultivados é úmbrico, rico en materia orgánica e ácido (pH en torno a 

5,0). Cando se cultiva prodúcese un descenso significativo do espesor, contido en materia 

orgánica e un aclarado que pode levar a clasificalo como ócrico. 

A textura é de tipo franca con certa tendencia limosa, oscilando o contido de arxila en valores 

próximos ó 20%. A estrutura é migallenta con certa tendencia a dar unidades poliédricas e a 

volvérense abundantes e lentamente permeables nas zonas máis deprimidas. 

As principais unidades definidas na zona son: 

 Leptosoles úmbricos: Solos de perfil AR con menos de 30 cm de espesor e un epipedón 

úmbrico. Son moi escasos e asociados exclusivamente ás zonas de xistos cloríticos da zona 

límite entre as penechairas de ordes e a comarca das Mariñas. 

 Regosoles úmbricos: Solos de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de espesor e epipedón 

úmbrico. Son tamén moi escasos e asociados ós mesmos materiais e zonas cos anteriores. 

 Cambisoles húmicos: Solos de perfil ABC con horizonte cámbico e ausencia das 

características propias dos horizontes de diagnóstico ferrálicos e árxicos. O epipedón é de 

tipo úmbrico. 

 Cambisoles dístricos: Solos de perfil ABC con horizonte cámbico e ausencia das 

características propias dos horizontes de diagnóstico ferrálicos e árxicos. O epipedón é de 

tipo ócrico. Preséntanse unicamente en zonas cultivadas ou onde o horizonte superficial foi 

total ou parcialmente eliminado. 

 Cambisoles ferrálicos: Solos de perfil ABC con horizonte B cámbico, pero con propiedades 

ferrálicas (baixa capacidade de cambio, forte alteración dos minerais primarios). 

 Cambisoles gléicos: Solos de perfil ABC con horizonte B cámbico e propiedades 

hidromórficas por debaixo dos 50 cm superficiais. Son pouco frecuentes e asócianse ás 

zonas de topografía deprimida ou próximas ós ríos ou cun nivel freático elevado boa parte 

do ano. 

 Acrisoles húmicos: Solos de perfil ABC con descontinuidade textural suficiente para a 

definición dun horizonte árxico. O horizonte B ten unha baixa capacidade de cambio e un 

grao de saturación inferior ó 50%. 

4.3.4. Solos sobre rochas básicas e ultrabásicas 

Nesta área existen rochas ígneas básicas (gabros) e rochas metamórficas, de facies anfibolítica. 

Tamén existen algunhas zonas con evidencias de alteración hidrotermal e procesos de 

serpentinización, aínda que, en ámbolos dous casos trátase de materiais moi pouco extensivos 

dentro da zona. 

Os tipos de solos e as súas propiedades son moi próximos, polo que non se establece ningunha 

diferenciación a efectos de unidades de solos nin de unidades cartográficas. 

Trátase de materiais onde case todos os minerais primarios son moi facilmente alterables, 

sendo a porcentaxe de arxila potencialmente formada superior ó 99%. As saprolitas arxilosas ou 

franco arxilosas teñen xeneralmente un gran espesor. Atópanse en toda a zona de rochas 

básicas, agás nas áreas fortemente renovadas a consecuencia de procesos tectónicos ou 

erosións moi intensas. 

Os solos sobre rochas básicas presentan perfis ABC, rara vez AC ou AR, con epipedón 

úmbrico, frecuentemente rexuvenecido con aportes recentes máis ou menos espesos, e 

horizontes de diagnostico subsuperficiais de clasificación complicada, semellantes ós existentes 

nas áreas xistosas de maior evolución. 

O epipedón é de tipo úmbrico, con elevado contido en materia orgánica e pH ácido, da orde de 

5,5 (en H20). Presentan textura equilibrada, franca, estrutura migallenta con elevada porosidade 

e comportamento hidrofóbico unha vez desecada. O complexo de cambio ten unha elevada 

porcentaxe de cargas variables, pero diferente do granito e, en menor medida dos xistos, pola 

súa menor porcentaxe de saturación por aluminio. 

Os horizontes subsuperficiais son de varios tipos, segundo a presenza ou ausencia de minerais 

primarios e o grao co que se manifestan as propiedades hidromórficas. 

As principais unidades definidas na zona son: 
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 Leptosoles úmbricos: Solos de perfil AR con menos de 30 cm de espesor e un epipedón 

úmbrico e propiedades ándicas moi desenvolvidas. Preséntanse puntualmente en zonas moi 

fortemente erosionadas. 

 Andosoles úmbricos: Solos de perfil AR, AC ou ABC que presentan propiedades ándicas 

ata unha profundidade de 35 cm. O epipedón é úmbrico. Están asociados a superficies 

renovadas con aportes de material fresco ou coa rocha inalterada próxima á superficie. 

 Cambisoles húmicos: Solos de perfil ABC con epipedón úmbrico e cámbico. As 

propiedades ándicas maniféstanse con menor intensidade ou incúmprese algún dos 

critereior necesarios para a súa definición. 

 Cambisoles ferrálicos: Solos de perfil ABC cun horizonte B cámbico no que se recoñecen 

claramente propiedades ferrálicas no grao de alteración dos minerais primarios, natureza 

dos coloides neoformados e propiedades de cambio iónico. Están asociados ás superficies 

de maior estabilidade e idade da zona. 

 Cambisoles gléicos: Solos de perfil ABC con propiedades hidromórficas por debaixo dos 

50 cm superficiais. Preséntanse nos bordes das depresións e zonas próximas ós cursos de 

auga ou áreas cun nivel freático elevado. 

 Gleisoles húmicos: Solos de perfil ABC con propiedades hidromórficas por debaixo dos 50 

cm superficiais. Presentan un horizonte fortemente reducido. Atópanse asociados a zonas 

de acumulación superficial de auga e nivel freático elevado. A estrutura é masiva e a 

porosidade en húmido practicamente nula. 

4.3.5. Solos sobre sedimentos 

Os sedimentos existentes na zona son, na maior parte, de orixe aluvial, acumulándose tanto nos 

vales fluviais coma en pequenas depresións (brañas ou gándaras), xeralmente asociadas ás 

zonas de cabeceira dos cursos fluviais. 

 

A maior extensión de zonas sedimentarias en vales fluviais está asociada ás áreas xistosas. 

Trátase de sedimentos de textura fina, que dan solos fértis, con alto risco de asolagamento 

invernal e cun nivel freático relativamente próximo á superficie Na época de seca. O epipedón é 

de tipo úmbrico e debaixo del, atópase o material orixinal ou un horizonte cámbico. As 

propiedades químicas e mineralóxicas son moi semellantes ás dos solos sobre rochas 

consolidadas das que proceden (xistos e rochas básicas, rara vez granitos) se ben o pH é algo 

máis elevado. 

As principais unidades definidas na zona son: 

 Fluvisoles úmbricos: Solos AC con epipedón úmbrico e propiedades fluvénticas. 

 Cambisoles húmicos: Solos ABC con epipedón úmbrico ou ócrico e horizonte B cámbico. 

 Cambisoles gléicos: Solos ABC con horizonte B cámbico e propiedades hidromórficas por 
debaixo dos 50 cm superficiais. 

 Gleisoles húmicos: Solos ABC ou AC con propiedades hidromórficas nos 50 cm 
superficiais e un horizonte subsuperficial permanentemente reducido. O epipedón pode ser 
úmbrico ou hístico. 

 Histosoles térricos: Solos orgánicos, con epipedón hístico bastante descomposto, de xeito 
que non se recoñece a estrutura da vexetación orixinal. Preséntanse unicamente nas áreas 
de maior humidade, con augas sobre da superficie e nivel freático próximo a ela. 
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4.4. Xeotecnia 

A súa definición basease no estado físico da rocha, do solo ou da disposición relativa dos 

elementos da formación considerada. No concello de Tordoia identifícanse os seguintes 

problemas de tipo xeotécnico: 

Materiais moi alterados 

Tratase de formacións constituídas por xistos, filitas, gneises, migmatitas, etc., que mostran un 

grao de alteración superficial importante, o que implica que a capacidade portante da zona 

alterada é menor que a da rocha sana. Por tanto, antes de acometer unha acción sobre este tipo 

de terreo, hai que estimar a capacidade de carga para soportar estruturas. 

 

Formacións tectonizadas ou con elevada disgregación 

Corresponde a formacións de xistos, gneises, etc., que presentan un grao de diaclasamento 

acusado, ou algún tipo de descontinuidade como fracturas, planos de estratificación, foliado, 

etc., con escaso espazado. Este problema tradúcese nunha diminución da capacidade de carga 

en zonas moi fracturadas ou na aparición de fenómenos de inestabilidade, que aparecen se a 

rocha presenta un buzamento importante, existindo risco de deslizamento. 

 

Distribución errática dos materiais 

Os depósitos cuaternarios, formados por materiais de grosor variado, con distribución lentejonar 

pouco continua, con trocos laterais e profundidade potente poden producir asentamentos 

diferenciais nas estruturas. Neste caso, é preciso coñecer con precisión a distribución dos 

materiais. 

Problemas xeomorfolóxicos 

Os relacionados coas pendentes topográficas, que condiciona a accesibilidade e o uso do solo. 

En Tordoia as áreas con unha pendente maior do 7% son moi escasas, o que non xera 

problemas de uso. 

Problemas xeomecánicos 

1. Problemas de baixa capacidade de carga: estimase que a capacidade de carga pode estar 

comprendida entre 1,52 kg/cm2 e 0,5 kg/cm2. Nestas zonas deberá determinarse mediante a 

oportuna investigación puntual a capacidade de carga dos terreos para definir o tipo de 

cimentación axeitado. 

2. Asentos diferenciais: como xa se ten dito, este tipo de problemas aparecen cando as 

estruturas de cimentación descansan en materiais con distintas características, distribución 

errática e potencia de estrato sobre o que se apoia e diferente compresibilidade. A 

consecuencia é a aparición de asentos de diferente magnitude, o que xera distorsións na 

estrutura. 
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Mapa sísmico de Galicia 

4.1.1. Riscos naturais e tecnolóxicos 

Os riscos identificados no territorio de Tordoia son os seguintes: 

Riscos naturais 

 Riscos de inundación 

 Riscos xeotécnicos 

 Espazos naturais 

 Zonas patrimoniais 

Riscos tecnolóxicos 

 Parques eólicos 

 Canteiras 

 Instalacións emisoras de electromagnetismo (liñas de alta tensión) 

En tódolos casos, o risco potencial é baixo, así como a probabilidade de ocurrencia. A 

magnitude dos eventuais danos producidos e tamén moi baixa. Esta baixa taxa explícase polo 

baixo nivel de intervención no territorio do PXOM. Esta mesma razón fai que os riscos 

identificados teñan carácter de “vulnerabilidade”, e non de “perigosidade”. 

Tordoia comparte o parque eólico supramunicipal de Monte Castelo. 

Canto dos riscos de inundación, o sector nororiental do territorio municipal de Tordoia está 

integrado na agrupación de ARPSI ES014-CO-06-04 (Río Tambre e Ría de Muros). No sector 

central do concello, no núcleo de Pontepedra, aparece o ARPSI ES014-CO-06-04-30 (Rego de 

Sunqueira río Pontepedra ou Bustelo). Este ARPSI ten a particularidade que está localizado no 

medio dun núcleo urbano.  

 

No plano IS-04 cartográfanse con detalle os riscos naturais e tecnolóxicos identificados no 

concello de Tordoia. 
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4.5. Climatoloxía 

4.5.1. Introdución 

Este territorio é difícil de analizar desde o punto de vista da climatoloxía, xa que non dispón máis 

que de unha estación meteorolóxica, de carácter pluviométrico nas proximidades, 

concretamente a estación de Montaos, na comarca de Ordes. 

 

Por outra parte, non existen tampouco estacións nas proximidades que se poidan empregar con 

fiabilidade no estudio, ben porque as condicións topográficas son distintas, ben porque están 

moi alonxadas da zona. Por iso, compre extrapolar datos das estacións máis próximas, tendo en 

conta a orografía, a exposición e a altitude. Os datos principais proceden da mencionada 

estación de Montaos, situada a unha altitude de 306 m, e a 43ºN de lonxitude e a 8ºW de 

latitude. 

4.5.2. Temperaturas 

A temperatura media anual da zona é de 12,3ºC, sendo a amplitude térmica media de 11ºC e a 

extrema de 21,2ºC. 

A Zona I de gradiente térmico vertical, definida por Carballeira et al. (1983) é a representativa, 

presentando un gradiente anual medio de 0,38º/100 m. O gradiente é mínimo para os meses de 

xuño e xullo (0,2ºC/100 m) e máximo para o mes de decembro (1ºC/100 m). Os coeficientes de 

correlación entre a temperatura media mensual e a altitude son relativamente baixos para esta 

zona de gradiente térmico, debido á importancia do influxo oceánico. 

Xullo é o mes no que se rexistra o valor máximo de temperatura media mensual (18,3ºC) e 

xaneiro o mes máis frío (7,1ºC). O período frío (5-10ºC) abarca desde decembro a marzo. O 

período fresco (10-15ºC) ten lugar nos meses de abril, maio, outubro e novembro. O período 

temperado (15-20ºC) céntrase nos meses de xuño a setembro. 

 

 

 

 

INDICES CLIMATICOS 

Precipitación estacional 

Estación Inverno Primav. Verano Outoo  C.E.P. Continentalidad 

  mm % mm % mm % mm %  Máx. Min. Pluvial 

  711 37 453 24 227 12 523 27  1,88 0,40 1,09 

Mes Xan. Feb. Mar. Abr. Maio. Xun. Xul. Ago. Set. Oct. Nov. DEc. s 

C.P.R.M. 1,61 1,50 1,29 0,82 0,68 0,44 0,40 0,56 0,67 1,04 1,57 1,39 0,46 

C.P.R.E. 1,50 0,94 0,47 1,09   

Amplitude térmica Total diferencias  Sequía Pe/tMc Pe/tc De/ tMc 

Media Extrema al mes precedente  estival    

11,5 21,2 22,6   8,9 11,6 15,0 

Ind. De aridez Xan. Feb. Mar. Abr. Mai Xun. Xul. Ago Set. Oct. Nov Dic. La 

MARTONNE (lm) 174 140 122 68 55 31 27 37 46 80 133 141 80 

4.5.3. Precipitacións 

A precipitación anual acumulada é de 1.683 mm na estación de Montaos, estando a zona na 

ádea de influencia da isoieta de 1.600 mm. Estes niveis de precipitación atópanse por riba do 

valor medio de Galicia (arredor de 1.400 mm) e son dos máis elevados na provincia da Coruña. 

O período de baixas precipìtacións céntrase nos meses de xuño a agosto, durante o cal 

recóllese tan só un 10% da precipitación anual. O período de altas precipitacións abarca de 

outubro a maio, e supón un 85% da precipitación anual acumulada. 

DIAGRAMA DE GAUSSEN 
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No conxunto de estacións meteorolóxicas de Galicia, a de Montaos pode cualificarse de 

subhúmida. A estacionalidade do carácter da precipitación é moi marcado, xa que a unha 

primavera e un verán moi secos, seguen un outono extremadamente húmido e un inverno 

húmido. 

4.5.4. Evapotranspiración potencial (ETP) 

A ETP anual acumulada é de 691 mm, valor que pode considerarse como moderado para a 

distribución da ETP en Galicia. De maio a setembro rexístranse valores altos de ETP (>90 mm), 

dándose os mínimos no período de novembro a febreiro. A contribución estacional oscila entre o 

41,6% para o verán e o 9,1% para o outono. 

Desde o punto de vista rexional, a estación de Montaos presenta unha ETP anual moderada, é 

dicir, atópase no intervalo porcentual do 25-50% da distribución xerada a partir dos datos 

medios de tódalas estacións de Galicia (Martínez Cortizas, 1990). 

4.5.5. Ventos 

A compoñente predominante ó longo do ano é o N, cunha frecuencia do 28%, seguida do NE, S, 

SW, W, SE e NW na orde decrecente de importancia da frecuencia. Sen embargo, a distribución 

anual das direccións non é tan constante como se podería supoñer á vista da rosa anual, 

estando claramente diferenciada. 

DIAGRAMA BIOCLIMATICO 
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4.6. situación medioambiental 

Considéranse en primeiro lugar as infraestruturas de saneamento, que teñen unha grande 

influencia sobre o estado medioambiental, especialmente sobre as augas continentais. 

Particularmente importante é a calidade das augas dos ríos principais porque o abastecemento 

de augas pode verse afectado se a calidade non é boa e non se conta coas axeitadas 

infraestruturas de potabilización. 

Un sistema deficiente de tratamento de RSU –normalmente vertedoiros en lugares inaxeitados 

pode afectar á calidade das augas superficiais ou causar graves danos en ecosistemas valiosos 

desde o punto de vista botánico, xeolóxico, faunístico ou paisaxístico. 

Certas actividades recreativas (caza e pesca fundamentalmente) poden afectar negativamente 

ao medioambiente se non se efectúa unha regulación axeitada. O mesmo ocorre coas 

actividades produtivas (agricultura e gandería, industria, etc.). Un factor de especial incidencia 

neste eido son os incendios forestais. 

Unha adecuada xestión do medio natural para a que é imprescindible a planificación das 

infraestruturas e usos do territorio pode non só evitar danos ó medio, senón que serve de base 

para o desenvolvemento. 
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Dende o punto de vista forestal, o concello de Tordoia pertence ao Distrito III Santiago-Meseta 

Interior, Demarcación de Ordes, está clasificado como Zona de Alto Risco de Incendios, e existe 

un punto de vixilancia fixa en Anxeriz (O Empalme). No ano 2010, este distrito sufriu 162 lumes 

forestais, que queimaron unha superficie total de 1.350,2 Ha, das que 175,53 Ha corresponden 

a superficie arborada e 174,67 Ha a superficie rasa. No ano 2006, o concello rexistrou 32 lumes, 

que afectaron a 100,2 Ha de superficie arborada e 161,4 Ha de superficie rasa. 

En calquera caso, ademais da maior ou menor presenza de biomasa nos montes, o seu estado 

de conservación e o seu valor de produción, a propia climatoloxía desta rexión atlántica, con 

alternancia de períodos secos, máis ou menos longos, con outros máis húmidos, fai que a 

incidencia dos lumes forestais sexa moi variable, como se pode ver no cadro anterior. Esta 

variabilidade climática está acadando valores cada vez máis extremos, debido al cambio 

climático, que nesta parte de Galicia se reflicte en temperaturas mínimas máis elevadas e unha 

diminución dos valores normais de precipitación. 

4.6.1. Fontes de contaminación potenciais 

No concello de Tordoia non existen actividades industriais ou de outra índole que sexan 

produtoras de contaminación da xea. Tampouco existen fontes de contaminación acústica: non 

existen industrias produtoras de ruído e as vías de comunicación teñen carácter local, o que 

significa que o tráfico, identificado como a única fonte sónica actuante neste concello, ten tamén 

carácter local. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. 

Outra fonte de contaminación presente neste territorio é o producido polo gas radón, gas que é 

radioactivo, incoloro, inodoro e insípido, polo que é detectable só con instrumentos específicos 

de medición. O radón se atopa no solo debido á súa presenza xeolóxica natural, e se filtra nas 

vivendas a través da permeabilidade do terreo, e se vai acumulando nas partes baixas das 

casas, e producindo problemas de saúde á poboación cando este gas é inhalado. (O Radón é 

considerado canceríxeno pola OMS). 

O principal foco de radón é, como xa se ten dito, o solo, e a causa é o seu contido natural en 

uranio e torio, a través dos que se xera o Radio (Ra226) que, á súa vez, producirá o Radón 

(Rn222) no seu proceso de desintegración. 

As concentracións de U e Th nas rochas varías segundo a súa composición, sendo esta mínima 

en rochas areniscas e máxima en rochas graníticas. Por esta razón, Galicia, asentada sobre 

solos graníticos especialmente fracturados, é unha zona clasificada como de alto risco de 

contaminación por Rn. 

As concentracións de Radón a partir das que existe risco para a saúde humana, e se deben 

tomar medidas para reducilas, están establecidas (Unión Europea) en 200 bq/m3,  

Segundo medicións feitas polo Laboratorio de Radón de Galicia da USC, a comarca de Ordes 

presenta un nivel de risco medio, situada no intervalo do 5 a 10% das vivendas con >200 bq/m3. 

Pola súa parte, o concello de Tordoia rexistra un 100% das vivendas con niveis de 

concentración por baixo dos 150 bq/m3. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. 

A contaminación acústica rexistrada no concello de Tordoia, dadas as súas características de 

poboación e situación, procede exclusivamente do tráfico rodado, xa que non se rexistran outras 

fontes sónicas importantes. As industrias presentes no territorio son de pequeno tamaño e non 

son intensivas en produción de ruído e, en todo caso, este impacto circunscríbese ao entorno 

máis inmediato e ao período da xornada laboral. 

O tráfico rodado, como xa se ten dito, ten carácter local, e a súa intensidade é baixa, e en 

ningún caso ten entidade de fonte contaminaciòn (atmosférica ou sónica) ou molestia para a 

poboación. 

Nos planos de clasificación do PXOM pode atoparse un mapa de zonificación acústica, 

conforme ao requirido polo articulo 13 do RD 1367/2007 de 19 dde outubro, que desenvolve a 

Lei 37/2003 de 17 de novembro. 

Non existen elementos perturbadores da paisaxe predominante, que é a rural, formada polo 

poboamento, as terras de cultivo e os bosques de arborado autóctono e de repoboación. Un 

factor que incidirá na paisaxe municipal serán os parques eólicos supramunicipais de Monte 

Castelo. 

Outra fonte de contaminación presente no concello de Tordoia procede da actividade gandeira, 

que aquí presenta un elevado grao de especialización –o censo bovino é superior ao número de 

habitantes do concello-. Este impacto adoita concretarse en dúas vías: a contaminación por 

xurros e os residuos plásticos procedentes do empacado da herba. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide básicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico, incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos.  

Canto os efectos nos solos, destacan os problemas derivados dos compostos nitroxenados, 

potásicos e fosfatados presentes nos xurros. En Tordoia ten menor incidencia a presenza de 

metais pesados, presentes nos xurros de porco. Mesmo cando a forma predominante do 

nitróxeno nos xurros son os derivados amoniacais, a rápida oxidación que experimenta no solo 

pódeo converter nunha fonte de nitratos para a auga. O fósforo atópase en xeral en formas 
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facilmente mobilizables, polo que pode ser lixiviado e arrastrado aos cursos fluviais, onde a súa 

acumulación, en conxunción con nitratos presentes nelas, pode dar lugar a problemas de 

eutrofización e, consecuentemente, de perda de calidade das augas. A contaminación 

procedente dos xurros pode ser tamén de tipo orgánico, porque os elevados valores de DBO 

(moito maior no caso dos xurros de porco) dos xurros poden dar lugar a episodios anóxicos nas 

augas. Tamén compre sinalar a posible difusión de patóxenos a través da dispersión nos solos 

dos xurros, sobre todo do xénero Salmonella, Brucella ou Mycobacterium tuberculosis. 

A contaminación da auga a partir do vertido de xurros segue as tres vías clásicas de distribución 

de augas sobre a superficie: superficial , subsuperficial e profunda, e os compostos causantes 

cítanse xa no caso dos solos, e a súa incidencia é máis baixa que no caso dos solos, a causa 

do maior poder de renovación das augas. Canto á contaminación microbiolóxica das augas 

redúcese aos focos puntuais dos vertidos. 

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos baséanse na 

práctica habitual do seu abandono ou incineración de xeito incontrolado, o que orixina un 

deterioro paisaxístico progresivo e acumulativo do contorno a causa da proliferación de puntos 

de abandono destes plásticos. Por outra parte, a incineración incontrolada produce emisións 

perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. Destes compostos contaminantes compre 

destacar as dioxinas polo seu efectos para a saúde das persoas. 

4.6.2. Inventario de zonas protexidas ou con fraxilidade ambiental 

Co fin de elaborar un inventario de zonas con fraxilidade ambiental, identificamos catro tipos de 

espacios susceptíbeis de albergar medios fráxil dende o punto de vista ecolóxico e paisaxístico: 

4.6.2.1. Espazos naturais protexidos 

O LIC “Río Tambre” ten unha superficie de 715,5 Ha, e inclúe parcialmente ao concello de 

Tordoia, concretamente 27 Ha sobre o río Lengüelle, que serve de límite co concello de Ordes, 

o que representa o 0,2% da superficie municipal. 

O LIC Río Tambre está proposto para a súa ampliación (Proposta de Ampliación da Rede 

Natura 2000 de Galicia, decembro de 2011). Concretamente, esta proposta representa pasar a 

superficie do LIC de 583,2 ha a 715,5 ha, o que significa unha ampliación dun 22,7%. Sen 

embargo, esta ampliación non afecta ao concello de Tordoia, de xeito que a súa superficie en 

Rede Natura non varía. 

 

O LIC sitúase na conca media do río Tambre, definida polo tramo entre a incorporación pola 

beira dereita do río Maruzo (Frades) e a confluencia co río da Sionlla (Santiago de Compostela), 

que se lle une pola marxe esquerda. Inclúe, ademais, outros afluentes que na súa maior parte 

se lle incorporan pola beira dereita, como o Samo, o Lengüelle e varios pequenos tributarios 

destes. A pendente media do Tambre na zona é do 1,3% e ao final do tramo o seu caudal 

absoluto medio é de 38 m3/seg. 

Os xistos de Ordes predominan no substrato litolóxico na parte máis alta, aínda que pouco máis 

abaixo do seu paso por Sigüeiro pasan a dominar os granitos de dúas micas e o río comeza a 

facerse máis tortuoso xa fóra da área protexida. En xeral, todos os cursos fluviais que 

compoñen o LIC, incluído o Tambre nesta sección, presentan unha morfoloxía pouco encaixada, 

que unicamente se fai algo patente no tramo alto, onde se produce a confluencia co Samo e o 

Maruzo. Inmediatamente augas abaixo da desembocadura do Lengüelle, que discorre por unha 

penechaira, existían unhas zonas húmidas turbosas (Braña Grande e Braña Pequena de 

Berreo), na actualidade case drenadas por completo, que eran restos dun antigo meandro. A 

planitude xeral vese reflectida claramente no rango altitudinal do LIC, moi reducido tendo en 
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conta a amplitude da área da conca baixo protección, que vai desde os 220 aos 340 m s.n.m., 

cunha media de 261 m. 

A área pertence á rexión eurosiberiana, provincia atlántica-europea e subprovincia cántabro-

atlántica, e adscríbese ao sector galaico-portugués. Dominio climático oceánico hiperhúmido, 

cunha precipitación de 1.683 mm (estación de Montaos), concentrada entre os meses de 

decembro e marzo (máximo caudal en febreiro) e unha temperatura media de 12 ºC. 

Neste LIC delimítanse 15 unidades ambientais, das que ten unha importante presenza (máis do 

30%) o grupo UA800 (Áreas urbanas e industriais), feito que evidencia a intensa humanización 

deste territorio. Canto dos hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE, neste LIC identifícanse 11, dos 

que 2 son prioritarios: o Nat-2000 6220* (Pseudoestepas de gramineas e anuais da orde Thero-

Brachypodietea) e o Nat-2000 91E0* (Bosques aluviais). En relación ás especies presentes, 

poden atoparse 19 especies relacionadas no Anexo II e 23 do anexo IV da DC 92/43/CEE. Con 

respecto da DC 2009/147/CEE identifícanse 10 especies de aves. Canto da flora pódense citar 

os narcisos Narcissus pseudonarcissus sbsp nobilis e Narcissus cyclamineus, mentres que 

entre a fauna atópanse a Chiglossa lusitanica, e entre os mamíferos acuáticos o Galemys 

pyrenaicus  e Lutra lutra. 

UA Designación abreviada da UA núm sup (ha)
UA220 Augas correntes 240 175,96
UA260 Bosques húmidos 617 122,29
UA320 Matogueiras e medios rochosos silíceos 6 0,84
UA420 Bosques de carballos caducifolios 385 89,25
UA530 Mosaico rural con campos sen sebes 513 137,88
UA532 Mosaico rural con campos rodeados de sebes arbóreas 23 9,41
UA630 Piñeirais 152 40,46
UA631 Eucaliptais 27 3,87
UA810 Núcleos de poboación 12 1,03
UA820 Construcións de uso agrícola, forestal e de acuicultura 2 0,10
UA830 Construción de uso industrial ou comercial 1 0,08
UA850 Áreas de uso deportivo, recreativo ou dotacional 1 0,08
UA860 Explotacións minerais 1 0,00
UA910 Vías terrestres de comunicación 37 1,43
UA930 Infraestruturas de abastecemento e xestión de auga 7 0,25

TOTAL 2.024 582,93
unidade ambiental presente no concello de Ordes

Unidades ambientais

Fonte: Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Anexo IV: Espazos de Humidais e Corr. Fluviais)  

No cadro anterior aparecen en sombreado as unidades ambientais identificadas no territorio 

municipal (11 unidades) 

Canto dos hábitats do Anexo I da Directiva Comunitaria 92/43/CEE presentes no LIC Río 

Tambre, relacionados no cadro seguinte, os elementos máis importantes son os ríos dos pisos 

basal a montano, os prados de sega de baixa altitude e os bosques aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior, representando estes tres tipos de hábitats o 69,44% da superficie do LIC. Os 

outros tipos de hábitats están representados por pequenas superficies. 

NAT2000 Hábitat do Anexo I da DC 92/43/CEE (abrev) sup (ha) %
3260 Ríos dos pisos basal a montano 174,13 29,87
3270 Ríos de ribeiras lamacentas (Chenopodion rubri p.p. de Bidention p.p.) 0,96 <0,5
4030 Queirogais secos europeos 1,17 <0,5
6220 Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea * <0,5 <0,5
6410 Prados con Molinia <0,5 <0,5
6430 Megaforbios éutrofos higrófilos das orlas de chairas 4,31 0,74
6510 Prados de sega de baixa altitude 105,15 18,04
8220 Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica <0,5 <0,5
8230 Rochedos siliceos con vexetación pioneira <0,5 <0,5
91E0 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior * 125,51 21,53
9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica 7,96 1,37

* Hábitats prioritarios

Fonte: Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia (Anexo IV: Espazos de Humidais e Corr. Fluviais)

Tipos de hábitats do Anexo I da DC 92/43/CEE

 

E V III
Flora
Isoetes fluitans

Narcissus cyclamineus

Narcissus pseudonarcissus sbsp nobilis

Invertebrados
Elona quinperiana

Geomalacus maculosa

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Unio pictorum

Anfibios
Chioglossa lusitania

Hyla arborea

Rana iberica

Rana temporaria sbsp lusitania

Aves
Emberiza schoeniclus subsp. lusitanica

Circus Pygargus

Mamíferos
Galemys pyrenaicus

Myotis bechsteini

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Fonte: PDRN2000, Anexo IV (Esp. De Humidais e C. Fluviais)

Catálogo galego de Especies Ameazadas

Categorías do CGEA: E (en perigo de extinción); V (vulnerable); III (Anexo III
taxóns e poboacións susceptibles de aproveitamento discreto)
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En Vu
Flora
Narcissus cyclamineus

Narcissus pseudonarcissus sbsp nobilis

Invertebrados
Coenagrion mercuriale

Geomalacus maculosus

Elona quimperiana

Lucanus cervus

Macromia splendens

Margaritifera margaritifera

Oxygastria curtisii

Anfibios
Alytes obstetricans

Bufo calamita

Chioglossa lusitana

Discoglossus galganoi

Hyla arborea

Lissotriton boscai

Rana iberica

Rana temporaria

Triturus helveticus

Triturus marmoratus

Reptiles
Anguis fragilis

Chalcides striatus

Coroneñña austriaca

Lacerta lepida

Lacerta schreiberi

Natrix maura

Natrix natrix

Aves
Accipiter gentilis

Accipiter nisus

Aegithalos caudatus

Alcedo atthis

Anthus trivialis

Apus apus

Asio otus

Athene noctua

Buteo buteo

Caprimulgus europaeus

Certhia brachydactyla

Cettia cetti

Ciconia ciconia

Cinclus cinclus

Circus pygargus

Cistícola juncidis

Cuculus canorus
Categorías do Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEEA): En (en perigo de extinción);

no CEEA)

Fonte: PDRN2000, Anexo IV (Esp. De Humidais e C. Fluviais)

Vu (vulnerable); PE (especies silvestres en réxime de protección especial non recollida

Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial
RD 139/2011

CEEA
PE

 

En Vu
Aves
Delichon urbica

Dendrocopos major

Emberiza cia

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza schoeniclus sbsp lusitanica

Erithacus rubecula

Falco subbuteo

Falco tinnunculus

Galerida cristata

Hippolais polyglotta

Hirundo rustica

Lanius collurio

Lamosa lapponica

Lullula arborea

Milvus migrans

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Oriolus oriolus

Parus ater

Parus caeruleus

Parus cristatus

Parus major

Phoenicurus ochruros

Phylloscopus ibericus

Picus viridis

Prunella modularis

Pyrrhula pyrrhula

Regulus ignicapilla

Riparia riparia

Saxicola torquata

Sitta europaea

Strix aluco

Sylvia atricapilla

Sylvia borin

Sylvia communis

Sylvia melanocephala

Sylvia undata

Tachybaptus ruficolis

Troglodytes troglodytes

Tyto alba

Upupa epops

Categorías do Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEEA): En (en perigo de extinción);

no CEEA)

Fonte: PDRN2000, Anexo IV (Esp. De Humidais e C. Fluviais)

Vu (vulnerable); PE (especies silvestres en réxime de protección especial non recollida

Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial
RD 139/2011

CEEA
PE
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En Vu
Mamiferos
Galemys pyrenaicus

Lutra lutra

Mustela erminea

Myotis bechsteinii

Myotis natteren

Pipistrellus pipistrellus

Plecotus austriacus

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Categorías do Catálogo Español de Especies Ameazadas (CEEA): En (en perigo de extinción);

no CEEA)

Fonte: PDRN2000, Anexo IV (Esp. De Humidais e C. Fluviais)

Vu (vulnerable); PE (especies silvestres en réxime de protección especial non recollida

Especies Silvestres en Réxime de Protección Especial
RD 139/2011

CEEA
PE

 

A vexetación está representada polo bosque de ribeira galaico-portugués, correspondente á 

asociación Senecio bayonensis-Alnetum glutinosae, é o medio máis característico e estendido 

do LIC, abarca un 30% da súa superficie. A cohorte arbórea deste bosque-galería, do que 

existen algunhas formacións densas e ben conservadas, está presidida polo ameneiro (Alnus 

glutinosa), que se ve acompañado polo salgueiro (Salix atrocinerea), e os freixos (Fraxinus 

excelsior) e, máis raramente (Fraxinus angustifolia), entre outros compoñentes do estrato 

arbóreo. Nalgúns sectores, o bosque ripario dá paso a pequenas carballeiras (asociación Rusco 

aculeati-Quercetum roboris), que se sitúan algo máis elevadas, aínda que poden mesturarse 

parcialmente co anterior, e están caracterizadas polo carballo (Quercus robur), o sanguiño 

(Frangula alnus), e o acivro (Ilex aquifolium), entre outros. 

As praderías somerxidas de hidrófitos propios de augas correntes moderadamente profundas, 

nas que entran varias especies de espigas de auga (Potamogeton spp.), a herba lameira 

(Callitriche stagnalis), e o pé de boi (Oenanthe crocata), constitúen outro dos hábitats 

característicos destes ríos. Narcissus cyclamineus, especie listada no anexo II da Directiva 

hábitats e endemismo de Galicia e norte de Portugal, medra tamén nas súas ribeiras. 

Polo que fai á fauna, entre os invertebrados ameazados en Europa e incluídos no anexo II da 

Directiva hábitats están presentes no LIC o caracol (Elona quimperiana), a lesma (Geomalacus 

maculosus), o coleóptero (Lucanus cervus), os odonatos (Macromia splendens, Oxygastra 

curtisii e Coenagrion mercuriale). Estes dous últimos manteñen poboacións de grande 

importancia no ámbito estatal (área Lengüelle-Tambre). 

Ademais da troita común (Salmo trutta fario), dous peixes continentais endémicos de interese 

habitan nesta parte da conca: a boga do Douro (Chondrostoma duriense), e a boga 

(Chondrostoma arcasii). 

A herpetofauna está integrada por 13 especies de anfibios e 8 de réptiles. Á parte da píntega 

rabilonga (Chioglossa lusitanica), e o máis común lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi), 

endémicos do noroeste ibérico e incluídos no anexo II da Directiva hábitats, están presentes 

outros endemismos peninsulares, como o limpafontes ou tritón ibérico (Lissotriton boscai), e a ra 

patilonga (Rana iberica). 

Ademais das aves típicas do río, como son o picapeixe (Alcedo atthis), o merlo rieiro (Cinclus 

cinclus), a lavandeira real (Motacilla cinerea), o lavanco (Anas platyrhynchos), e a garza real 

(Ardea cinerea), o bosque de ribeira e as carballeiras abeiran un gran número de aves 

terrestres, entre as que se contan as papuxas (Sylvia spp.), picafollas (Phylloscopus spp.), 

rousiñois bravos (Cettia cetti), ferreiriños (Parus spp.), estreliñas riscadas (Regulus ignicapillus), 

ouriolos (Oriolus oriolus), e, durante o inverno, ubalos (Carduelis spinus). 

Entre os mamíferos é destacable a presenza do desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), e a 

lontra (Lutra lutra), recollidos no anexo II da Directiva hábitats, así como a musaraña de Cabrera 

(Neomys anomalus), a rata de auga (Arvicola sapidus), o tourón (Mustela putorius), e o armiño 

(Mustela erminea). 

4.6.2.2. Espazos de interese natural e paisaxístico: humidais 

A grande riqueza e diversidade dos compoñentes bióticos e abióticos dos humedais fan que se 

atopen entre o ecosistemas mais complexos e produtivos do planeta. Posúen unha grande 

variedade de biótopos e hábitats intermedios entre os ambientes terrestre e acuático, e xogan, 

polo tanto , un importante papel na conservación da biodiversidade e no desenvolvemento 

económico. 

Encoro de Vilagudin 

Outra area, catalogada como “Zona Húmida”, é o encoro de Vilagudín. Tratase dun encoro 

sobre o río Lengüelle, de 158,16 ha de superficie, código IHG 1110124, que conta cunha 

importante masa piscícola de repoboación. Nas súas beiras existe unha masa de vexetación 

ripícola en moi bó estado de conservación, e tamén flora acuática, elementos ambos que deben 

ser protexidos pola súa singularidade e por ser fonte de biodiversidade. 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

51

 
Encoro de Vilagudín 

 

 

Encoro de Vilagudín. Foto aérea 

Fervenza de Sampaio 

A Fervenza de Sampaio, tamén catalogada como humidal (cód. IHG 1110285), localízase na 

parroquia de Entrecruces, no concello de Carballo, aínda que se sitúa na linde co concello de 

Tordoia. Esta fervenza pertence ao río Outón, tamén chamado da Férveda ou Taboada, afluente 

do río Grande que, á súa vez, tributario do Anllóns. Trátase dunha fervenza de 30 m de altura e 

0,09 Ha de superficie, en gabros en tres saltos. Nas proximidades consérvanse varios muíños e 

existen restos de unha antiga central hidroeléctrica. 

4.6.2.3. Ecosistemas fráxiles 

Áreas de bosque autóctono e outras zonas que, en xeral, presentan unha escasa capacidade de 

acollida de actividades antrópicas. 

No territorio municipal de Tordoia identifícanse os seguintes hábitats prioritarios de interese 

comunitario (Lei 42/2007), pertencentes ao LIC Río Tambre, descrito neste mesmo documento: 

 Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior 

 

4.7. Fauna e flora 

4.7.1. Vexetación 

A flora dunha zona é o conxunto de especies e variedades de plantas dun territorio dado, sendo 

a que aporta os elementos cos que se constrúen as comunidades vexetais, o que significa que a 

riqueza florística dunha zona é condición necesaria –aínda que non suficiente- para a variedade 

na súa vexetación. 

O territorio que conforma o concello de Tordoia presenta unha gran uniformidade: o relevo é 

pouco accidentado, a altitude oscila entre os 200 e os 600 m; as temperaturas son suaves e as 

precipitacións abundantes. Todo isto fai que a zona sexa, como xa se dixo, bastante uniforme 

desde o punto de vista botánico e bioclimático. 

Floristicamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, rexión integrada dentro 

do Reino Floral Holártico. 
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Vexetación ripícola no río Lengúelle 

Polo seu carácter limítrofe coa Rexión Floral Mediterránea, Galicia presenta unha composición 

florística con abundantes elementos mediterráneos, sobre todo na súa porción meridional. 

A gran uniformidade altitudinal e climática da zona fai que o número de especies sexa 

relativamente escaso en comparación coa riqueza florística galega. 

Preséntanse en gran número xeofitos subatlánticos e euatlánticos. En segundo lugar os boreais 

e os medioeuropeos, un menor número de endemismos iberoatlánticos. Por último, os xerofitos 

subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

Podemos clasifica-los xeoelementos pola súa orixe (seguindo a Dupont, Walter e Bellot). 

EU-ATLÁNTICOS 
o Ulex galii 
o Daboecia cantabrica 
o Serratula seoanei 
o Sedum anglicum 
o Árnica montana atlantica 
IBERO-ATLANTICOS: 
o Genista Florida leptoclada 
o Omphalodes nitida 
SUBATLÁNTICO-MEDITERRÁNEOS: 
o Castanea sativa 
o Ilex aquifolium 
o Verbascum pulverulentum 
o Tamus communis 

MEDIO-EUROPEOS 
o Agnus Glutinosa 
o Clematis vitalba 
o Hedera helix 

Coroloxía 

Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión 

Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioeuropea, Superprovincia Atlántica, Subprovincia Astur-

Galaica, que dende o estreito corredor litoral, limitado ó sur polos macizos cantábricos, acada a 

través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal). 

 
Prados. Parroquia de Castenda 

Delimítanse tres subsectores: o primeiro, Compostelano-Lucense, de maior influencia astur-

galaica e laciano-ancarense, ocupa o territorio no que se insire Tordoia. Neste territorio está 

equilibrada a serie colino-montana (Rusco aculeati-Querceto roboris sygmetum) e aínda os 

breixos do Daboecienion cantabricae albergan elementos esixentes en choivas estivais, coma a 

Daboecia cantabrica, Ulex gallii subsp., breoganii e Pseudarrhenatherum longifolium, entre 

outros. 

Vexetación potencial e actual 

Florísticamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, dentro do grande reino 

floral Holártico. En Tordoia a influencia de elementos mediterráneos é escaso, pero as súas 

características climáticas permiten a existencia de algunhas unidades de xeoelementos 
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mediterráneos. Por outra parte, a grande uniformidade climática e altitudinal deste territorio fai 

que o número de especies sexa relativamente escaso, en relación coa riqueza florística galega. 

 
Pontepedra. Piñeiros misturados con vexetación natural 

Aparecen en grande número xeofitos subatlánticos e euatlánticos.En segundo lugar, aparecen 

elementos boreais e iberoatlánticos e alguns endemismos iberoatlánticos. Por último, temos 

xeofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

 
Piñeiros de repoboación 

4.7.2. Fauna 

Na páxina 470 do Anexo V: Espazos de Humidais e Corredores Fluviais do Plan Director da 

Rede Natura 2000 de Galicia pode verse unha relación completa das especies de interese para 

a conservación (Especies da DC 92/43/CEE e DC 2009/147/CE). No punto 4.8.1. deste estudio  

hai unha relación de especies ameazadas ou en perigo segundo diversas clasificacións. 

Non existen estudios nin catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna do Concello de Tordoia. 

En xeral, poderíase dicir que é a típica do centro de Galicia, aínda que as especies mais 

comúns están abondo diminuídas pola presión cinexética. 

A continuación cítanse algunhas das especies que pertencen a distintos grupos mencionados en 

diversos estudios consultados.  

Vertebrados 

PEIXES 

 Chondrostoma polylepis (boga) 

 Anguita anguita (anguila) 

ANFÍBIOS E REPTIS 

 Tritorus boscai (tritón) 

 Salamandra salamandra (salamandra) 
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 Bufo bufo (sapo comun) 

 Lacerta schreiberi (lagartixa) 

 Natrix natrix (cobra de collar) 

 Vipeira seoani (vibora de seoane) 

MAMÍFEROS 

 Erinaceus europoaeus (ourizo) 

 Talca ocidental (toupa) 

 Ripistrellus pipistrellus (mórcego comun) 

 Oryctolagus cuniculus (coello) 

 Sciurus vulgaris (esquio) 

 Arvicola japidus (pouca de auga) 

 Rattus norvegicus (pouca comun) 

 Rattus rattus (pouca cenicienta) 

 Apodemus sylvaticus (rato de campo) 

 Mus musculus (rato caseiro) 

 Vulpes vulpes (raposo) 

 Lutra lutra (lontra) 

 Os seus scrofa (xabaril) 

Aves 

 Buteo buteo (ratoeiro) 

 Tyta alba (coruxa) 

 Cinclus cinclus (melro) 

 Erithacus rubecula (petirrojo) 

 Passer domesticus (gorrión) 

 Pyrrula pyrrula (reiseñor) 

4.8. Biodiversidade 

A biodiversidade reflicte o número, variedade e variabilidade dos organismos vivos e cómo estes 

cambian dun lugar a outro e co paso do tempo. Inclúe a diversidade dentro das especies 

(diversidade xenética), entre especies (diversidade das especies) e entre ecosistemas 

(diversidade dos ecosistemas). 

A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón tamén 

para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade constitúe 

a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan. 

A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con 

precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o 

número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si mesmos, 

non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles para tomar 

decisións no ámbito da planificación, como é este caso. 

Neste zona, os factores responsables do prexuízo que sofre a biodiversidade son escasos, 

aínda que intensos, pudendo citar a intensificación da repoboación forestal, que en Boqueixón 

acada niveis importantes, así como o abandono das terras menos produtivas. Outro factor de 

prexuizo para a biodiversidade é a presenza da plataforma do tren de alta velocidade na 

parroquia de Numide que, debido ás súas especiais características (tramos en superficie 

valados constituíndo barreiras, as veces insalvables, a pesar dos pasos de animais) xera 

fragmentación do territorio, impedindo ou dificultando a conectividade ecolóxica. Ligado a este 

factor está a heteroxeneidade da paisaxe, representada pola gran variedade de usos do solo 

(principalmente agrícola e forestal), que xera un mosaico moi variado e intenso, feito que tamén 

pode afectar á diversidade biolóxica por canto afecta á conectividade entre os diversos hábitats. 

Habería que engadir tamén o cambio climático, que podería acelerar, a curto prazo, o ritmo de 

perda da diversidade biolóxica.  

Pola contra, tamén existen no concello factores positivos para a biodiversidade, como é a 

existencia de destacadas manchas de vexetación natural (o LIC) no territorio municipal, en 

moitos casos pouco fragmentadas e alteradas, sobre todo nos cursos dos ríos (Lengüelle 

principalmente). 

4.8.1. Especies ameazadas 

Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007, de 19 de 

abril (DOG núm. 89); e o anexo II da Ley 42/2007 de patrimonio natural e da biodiversidade, e 

incluída baixo a clasificación que segue a Unión Internacional para a Conservación da Natureza 

(UICN), no espazo no que se encadra o concello de Tordoia se poden atopar as seguintes 

especies clasificadas: 

(E: en perigo de extinción), V: vulnerables) 

Flora 

 Isoetes fluitans (E) 

 Narcissus cyclamineus (V) 

 Narcissus pseudonarcissus subps nobilis (V) 

 Centaurea ultreiae (E) 

 Euphorbia uliginosa (E) 

Invertebrados 

 Elona quimperiana (E) 

 Geomalacus maculosus (V) 

 Macromia splendens (E) 
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 Margaritifera margaritifera (E) 

 Unio pictorum (V) 

Anfibios 

 Chioglossa lusitanica (V) 

 Hyla arborea (V) 

 Rana iberica (V) 

 Rana temporaria subsp parvipalmata (V) 

Aves 

 Circus pygargus (V) 

 Emberiza schoeniclus subsp lusitanica (E) 

 Tetrax tetrax (E) 

Mamíferos 

 Galemys pirenaicus (V) 

 Myotis bechsteini (V) 

 Rhinolophus ferrumequinum (V) 

 Rhinolophus hipposideros (V) 

4.9. A paisaxe 

Dende o punto de vista da xeografía, a paisaxe é un espazo ou territorio sobre o que se 

relacionan diferentes elementos xeográficos, físicos, biolóxicos e humanos, que forman un 

conxunto diferenciado. 

A Comunicación da Comisión Europea2 concibe a paisaxe como “sistemas coa súa propia 

xeoloxía, os seus propios usos do solo, cacracterísticas naturais e artificiais, fauna e flora, 

cursos de auga e clima. Os paisaxes son formados e caracterizados polas condicións 

socioeconómicas e os modelos de asentameento da poboación. A preservación e mellora das 

paisaxes son importantes para a calidade de vida, así como para o funcionamento dos sistemas 

naturais. 

A Ley 42/2007 do Patrimonio Natural e da Boidiversidade define a paisaxe como “calquera parte 

do territorio cuio carácter sexa o resultado da acción e a interacción de factores naturais e/ou 

humanos, tal como o percibe a poboación”. 

De conformidade co establecido na Lei 7/2008 de 7 de xullo, de protección da paisaxe de 

Galicia, paisaxe é “..calquera parte do territorio tal e como o percibe a poboación, cuxo carácter 

sexa o resultado da acción e da interacción e factores naturais e humanos”. 

                                                 

2 COM (2001) 31 final, de 24 de xaneiro de 2001 

A paisaxe é, en definitiva, a percepción que se posúe dun sistema ambiental. A consideración 

da paisaxe como medio ambiente implica dous xeitos fundamentais: a paisaxe como aglutinador 

dunha serie de características do medio físico e a capacidade que ten unha paisaxe para 

absorber os usos e actuacións que teñen lugar sobre el. Non obstante, o tratamento da paisaxe 

presenta a dificultade de atopar unha sistemática obxectiva para o medir, se ben case todos os 

modelos cadran en tres apartados: a visibilidade, a calidade paisaxística e a fraxilidade da 

paisaxe, definida como a capacidade para absorber os cambios que se producen nel. Así, os 

factores que integran a fraxilidade son: biofísicos (solo, vexetación, cromatismo, etc.), 

morfolóxicas (concas e fitos visuais, etc.) e a presión humana. 

Tordoia encádrase na unidade paisaxística de Galicia Central, na Terra de Ordes; clase Vales 

Sublitoriais Cantabro-Atlánticos, tipo 2-2 (Sublitoral Artabro). 

 
Mosaico de terras de cultivo e áreas forestais (Fonte: Iberpix, IGN) 

Dende o punto de vista da paisaxe, o concello de Tordoia esténdese por unha chaira situada na 

vertente dereita do río Tambre, cunha altitude media que varia entre os 300 e os 500 metros. A 

súa continuidade queda interrompida por unha depresión lineal correspondente a unha fractura 

tectónica que atravesa a parte máis occidental do concello. 

Sobre esta chaira, composta por materiais moi antigos, a rede hidrográfica apenas ten incidido 

no relevo, formándose amplos vales. Case todo o termo municipal pertence á conca do río 

Tambre, e tan só unha pequena parte do territorio drena as súas augas ás concas do Anllóns e 

do Xallas. O monte castelo, situado no límite co concello de santa Comba, é a divisoria de 

augas entre as tres concas fluviais, e tamén é o lugar máis elevado do concello (569 m en 

Insúa). O Lengüelle, tras receber as augas do encoro de Vilagudín, é o río principal, xunto con 
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varios afluentes da súa marxe dereita, como o Pontepedra, que pasa pola capital municipal. 

Tamén neste concello ten o seu nacemento o río Dubra, no chamado regato de Rial. 

As condicións climáticas deste territorio e a suave topografía do terreo teñen favorecido a 

formación de prados e pasteiros, que ocupan boa parte da paisaxe rural, e permiten un elevado 

aproveitamento para o gando, principalmente bovino. 

Dadas as escasas diferenzas altitudinais neste territorio e a amplitude dos vales fluviais, 

configúrase nunha única conca visual cun único fito, que é o Monte Castelo. A paisaxe 

predominante é unha mestura de terras agrícolas (prados e cultivos de forraxeiras) e bosques 

de especies de repoboación forestal, alternando con vexetación natural de variada idade e 

estado de conservación, de xeito que conforma un mosaico de moi diversas cores e texturas. A 

esta paisaxe hai que engadir o poboamento, formado por un único núcleo de características 

urbanas, e un elevado número de núcleos rurais. A resultante é unha paisaxe agraria, bastante 

transformada pola actividade antrópica, aínda que conserva interesantes elementos de 

naturalidade, e que segue a manter as características rurais da Galicia interior. 

Ver plano I-14 de información urbanística. 

4.9.1. Tipoloxías de paisaxe. 

No concello de Tordoia identifícanse as seguintes tipoloxías de paisaxe: 

Paisaxe urbanizada 

O único núcleo que ten características urbanas é a capital municipal, o núcleo de Pontepedra, 

características que veñen dadas máis ben pola súa concentración de servizos para a poboación. 

O tecido urbano disponse ó longo da estrada e está formado por un casarío pouco denso, onde 

predominan as vivendas unifamiliares, e con numerosos espazos baleiros, dedicados a hortas 

ou a outros usos. O resto dos núcleos –as parroquias- non teñen entidade suficiente como para 

ser consideradas como urbanas. 

 
Casa do Concello. Pontepedra 
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Foto aérea do núcleo de Pontepedra (Fonte: Iberpix, IGN) 

O núcleo de Pontepedra xurdiu, como moitos outros da paisaxe galega, como núcleo ó longo 

duna vía de comunicación de certa importancia, ó que logo da consecución da capitalidade 

municipal se lle foron acorando parcelas de equipamento que foron complexizando unha trama 

básica de orixe lineal. 

A execución de vivendas nun tecido totalmente descontinuo, nunha zona sen presión 

urbanística, acabou de conformar unha paisaxe urbana básica, a medio camiño coa rural, e na 

que cobran tanta presenza as zonas edificadas como as baleiras, dando unha percepción visual 

de calidade baixa. 

Contribúen á baixa calidade da paisaxe urbana a aparición dunhas poucas edificacións 

residenciais colectivas, que se executaron con amaño ó disposto no planeamento vixente. 

Outro dos problemas paisaxísticos que se plantexan no entramado urbano é a deslocalización 

de equipamentos, executados de maneira pouco planificada e en función, tan so, das 

dispoñibilidade do solo. Esta cuestión fai que este entramado urbano tenda a invadir zonas 

rurais próximas con edificacións e instalacións de escala inaxeitada para o seu contorno. 

 
 

 
Mestura de tipoloxías en Pontepedra 
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Descontinuidades no solo urbano de Pontepedra 

 

 
Descontinuidades e mestura de tipoloxías no solo urbano de Pontepedra 

 

 
Zona de equipamentos ó oeste que diversifican a trama urbana. 
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Desubicación de equipamentos ó norte que empeoran a percepción da paisaxe urbana. 

 

Paisaxe rural 

 
Detalle da mestura de terras de cultivo e forestais (Fonte: Iberpix, IGN) 

 

 
Perspectiva do núcleo de Pontepedra 

A paisaxe rural é a tipoloxía dominante neste concello. Trátase dunha paisaxe bastante ben 

conservada, cunha gran unidade física e moi ben adaptada á especialización económica da 

zona, que é a gandería. Está composta polos núcleos rurais, polas terras de cultivos do seu 

alfoz e pola constelación de prados e pasteiros que cobren o territorio municipal. 

A tipoloxía construtiva é a típica do rural galego, en moi diferentes estados de conservación e 

bastante mesturada con novas construcións illadas e espalladas polo termo municipal. 
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Paisaxe rural difuso 

 
Paisaxe rural 

Paisaxe natural 

Dada a intensa humanización deste territorio, a vexetación natural quedou relegada a pequenos 

bosquetes espallados polo concello, as veces, mesturados con outras especies de repoboación. 

Esta tipoloxía está presente principalmente nas beiras dos ríos e regatos, onde está presente 

unha boa mostra de vexetación ripícola, ben conservada e cun elevado grao de variedade. 

 
Paisaxe natural 

Paisaxe seminatural 

A paisaxe seminatural está formada principalmente por bosques illados de piñeiros e eucaliptos 

–en menor medida-, situados nos montes e as terras máis elevadas, e tamén circundando as 

terras de cultivo e os prados. Nestas terras, relativamente planas , os bosques de frondosas de 

repoboación cumpren unha función visual de compartimentación do terreo, dando unha 

impresión dunha paisaxe fraccionada en moitas unidades visuais. 
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Prados, cultivos  e vexetación seminatural 

 

 
Vista aerea do encoro de Vilagudín (Fonte: Iberpix, IGN) 

 

4.9.2. Calidade da paisaxe. 

A homoxeneidade física deste territorio ten como consecuencia a existencia dunha única área 

paisaxística. Esta homoxeneidade é patente ata o nivel mesoescalar. Só na microescala poden 

advertirse matices e diferenzas en moitos dos factores e elementos visuais que ten a paisaxe do 

concello de Tordoia. 

A gran escala, a planicie fundamental da Terra de Ordes, espazo no que se encadra Tordoia, fai 

que as vistas bidimensionais sexan as predominantes, cunha gran sensación de amplitude 

visual, e só aparecen algúns elementos tridimensionais de primeiro plano e pequeno ángulo no 

contacto entre as escasas elevacións topográficas e a chaira da Terra de Ordes (Monte Castelo, 

único fito visual deste territorio). A escala máis pequena, as vistas bidimensionais están 

continuamente fragmentadas por outras tridimensionais, debido á presenza de bosques de 

repoboación de gran desenvolvemento e dispostos en follas, que xeran continuas pantallas 

visuais, o que xera unha compartimentación visual que reduce moito a profundidade visual. 
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Este factor está intimamente relacionado coa disposición da liña nesta paisaxe: froito da 

planitude xa comentada, predominan as liñas horizontais, aínda que sen demasiada 

profundidade a causa da xa citada compartimentación, típica, por outra parte, da paisaxe 

galega. 

Canto das formas, nesta paisaxe son case exclusivamente orgánicas, formadas polas terras de 

cultivo, o arborado. A gran escala poden percibirse formas xeométricas, debido á disposición do 

parcelario e ao poboamento. 

 
Disposiciòn do parcelario en Tordoia (Fonte: SIXPAC 2012) 

A gama de cores é complexa, e ten unha gran variedade cromática estacional: temos as cores 

verdes dos cultivos forraxeiros e o arborado, pasando aos marróns da terra e aos pardos da 

vexetación natural en outono e inverno. 

A textura é tamén moi variada, e vai dende unha granulometría fina a media, propia dos 

pasteiros e dos cultivos, ata o gran groso propio das masas arbóreas. 

 

Dende o punto de vista da unidade visual, este territorio conforma, como xa se ten dito, unha 

única área visual, e grazas á disposición do terrazgo, conta cunha permeabilidade e 

conectividade visual moi alta. Os valores principais están relación coa ruralidade que ten este 

concello, ruralidade representada polas terras de cultivo, as áreas forestais e o poboamento. A 

súa vez, esta ruralidade é a que define o patrón escénico de Tordoia, que está inalterado en 

todo o territorio municipal, e aínda presenta unha gran calidade visual. 

En definitiva, Tordoia ten unha paisaxe de calidade media, e presenta unha media capacidade 

de acollida para actividades (construción de infraestruturas, urbanización de grandes áreas, 

antropización de solo virxe principalmente), que alteren este patrón escénico, dominado polo 

seu carácter rural. 

Aínda así existen certos contornos nos que a calidade da paisaxe é media ou baixa e que 

coinciden cos contornos máis urbanizados e con zonas degradadas. 

Os contornos máis urbanizados sitúanse na capital municipal, Pontepedra, da que xa avaliou no 

anterior apartado a súa calidade paisaxística, e nos núcleos rurais do termo municipal 

vinculados ó viario supramunicipal, como Pedrasalgueira en Anxeriz, a Tablilla en Bardaos. 

As zonas degradadas do termo municipal coinciden fundamentalmente con certas zonas de 

bosque de especies de crecemento rápido executadas en solos predominantemente agrícolas e 

zonas de explotacións mineiras en activo ou pechadas pero que non foron convintemente 

rexeneradas. 

 
Pedrasalgueira 
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A Tablilla 

 

 
Canteira de cuarzos industriais 

 
Antiga canteira do Empalme de Anxeriz 

4.10. Síntese da situación actual e problemática do concello 

Neste apartado recóllese un resumo da información presentada no presente documento co fin 

de detectar os problemas ós que se debería dar resposta dende o planeamento municipal. 

4.10.1. Síntese do medio físico 

O concello de Tordoia atópase situado no centro da provincia de A Coruña, a poucos 

quilómetros ao noroeste de Santiago de Compostela, entre os 43.1º e 43.8º de latitude e os 

8.26º e 8.41º de lonxitude. Encadrado no extremo occidental da comarca de Ordes, linda cos 

municipios de Cerceda e Carballo ó norte, Coristanco e Santa Comba ao oeste, Val do Dubra e 

Trazo ó sur e Oroso e Ordes ó leste. 

O termo municipal ten unha extensión de 124,5 Km2. Segundo o Padrón de 2011, conta cunha 

poboación de 4.168 habitantes, distribuídos en 10 parroquias e 138 entidades de poboación. A 

capital municipal, Pontepedra, atópase nunha posición central con respecto o territorio 

municipal. 

O relevo de Tordoia pertence case na súa totalidade á conca do río Tambre, que discorre polo 

sur do termo municipal atravesando os concellos de Oroso, Trazo e Val do Dubra, e tan so unha 

pequena parte á do Anllóns e á do Xallas. Así, as maiores altitudes (en torno aos 500 metros) 

localízanse ó noroeste, na divisoria das tres concas ás que pertence o termo municipal, 

observándose un lixeiro e suave descenso cara o sur e leste, ata o río Lengüelle, un dos 

principais afluentes do Tambre. 

Segundo os datos elaborados a partir da análise do Segundo Inventario Forestal Nacional para 

a provincia da Coruña, dedúcese que tan so o 20% da superficie do termo municipal está 

dedicada exclusivamente a uso forestal, quedando o 80% restante para uso agrícola, mesturado 
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en moitos casos con mato e plantacións forestais, destinándose a maior parte deste terreo 

agrícola a prados e pasteiros ligados a explotacións gandeiras. Pequenos cultivos de horta 

aparecen ligados á casa, abarcando unha certa variedade de produtos agrícolas (leguminosas, 

hortalizas, froiteiras, millo, videira,...), en xeral para consumo propio. 

Polo que se refire á distribución sobre o territorio destes cultivos, pódese dicir que os prados e 

pasteiros adoitan ocupar vagoadas, proximidade de fontes e correntes de auga, zonas húmidas 

e vales pouco drenados, e en xeral zonas de pendentes suaves ou moderadas, nas que é 

frecuente modificar o curso natural dos regatos para canalizar a auga directamente aos pastos. 

Ao borde destas zonas de pradería sitúanse as distintas entidades de poboación, constituídas 

tradicionalmente por casas rurais, con engadidos agrícolas, naves para o gando e pequenos 

cultivos de horta anexos. En cambio, as zonas de fortes pendentes ou de difícil acceso, pouco 

apropiadas para outras actividades e usos que non sexan os estritamente forestais, foron 

tradicionalmente destinándose a monte. 

Os 138 núcleos de poboación do concello representan unha ampla variedade de tipoloxías de 

asentamentos, repartíndose de forma desigual entre as dez parroquias que o compoñen. 

Polo demais, estes asentamentos adoitan presentar unha tipoloxía de aldea pechada, aínda que 

con diversos graos de complexidade. Outros factores peculiares, como a presenza de estradas, 

pazos ou casas grandes, igrexas ou capelas, etc. introducen os elementos de diversidade que 

caracterizan a cada asentamento. 

No concello de Tordoia existe unha zona, en torno ó río Lengüelle, incluída no LIC do Río 

Tambre, da Rede Natura 2000, xa descrita neste informe e no Documento de Iniciación. Tamén 

son zonas con especial valor ambiental algún dos humedais inventariados e o encoro de 

Vilagudín que comparte co concello de Ordes e que tamén se atopan descritos no presente 

documento. 

O principal problema neste sentido derívase da grande dispersión que presenta a poboación 

galega en xeral, e a de Tordoia en particular, agrupándose en pequenos núcleos esparexados 

por todo o concello, o que non significa que non existan áreas cun interesante valor natural, que 

contan con valores ambientais, produtivos e paisaxísticos que deben preservarse de calquera 

acción que poida afectar ás características naturais do espazo a protexer. Existen polo contrario 

zonas nas que a edificación, tanto en núcleo como en disperso provocou a degradación ou 

perda de naturalidade de áreas cun valor, tanto natural como agrícola, que hoxe non precisan 

de ningún tipo de protección específica. 

Esta situación provoca que na interrelación núcleos rurais-medio físico se produzan afeccións 

sobre este último, normalmente de carácter leve, salvo en casos puntuais. Este feito pode 

apreciarse na necesidade de fornecemento de auga a costa de mananciais de ladeira, ou a 

existencia de pozos, calicatas e sondaxes de grande profundidade ou na necesidade de 

saneamento coa aparición de cada vez máis fosas sépticas ou pozos negros, cos problemas 

medioambientais que comportan. Así mesmo, este aspecto favorece o problema dos vertidos 

incontrolados e a contaminación ambiental, que obrigaron a adoptar xa medidas correctoras 

xenéricas. Será necesario establecer medidas correctoras naqueles puntos que puidesen supor 

unha afección grave ó medio físico. 

En canto ó aspecto xeotécnico, as características do mesmo no ámbito do municipio de Tordoia, 

farán tomar precaucións nas condicións construtivas das edificacións naqueles terreos que 

poidan presentar problemáticas dos seguintes tipos: 

 Litolóxicas: existen áreas que presentan formacións cun grao de alteración superficial 

importante. Iso implica que a capacidade portante destas zonas sexa inferior á rocha sana, 

sendo necesario, ó acometer unha obra determinar a potencia da zona alterada, así como a 

súa capacidade de carga, para estimar se a resistencia do terreo é suficiente para soportar 

as estruturas que sobre este se sitúan. 

 Xeomecánicas e Xeomorfolóxicas: refírese a terreos con capacidade de carga moi baixa que 

fan necesarias cimentacións máis profundas, apoiadas en estratos resistentes, a terreos con 

fortes pendentes topográficas e de accesibilidade difícil. 

 Hidrolóxicas: refírese a áreas con drenaxe deficiente, que poden producir encharcamentos 

en períodos de choivas, e a áreas con posible agresividade por infiltración, o que fai 

necesario o emprego de cimentos especiais. 

Debe prestarse especial atención á rede de acuíferos existente no municipio, protexendo o seu 

percorrido de actuacións que puidesen agredir o seu entorno. 

Unha parte importante do medio rural ten un importante potencial agropecuario, a cal hai que 

protexer como un importante elemento da economía municipal. 

Por outra parte, a vexetación, que no pasado constituíu importantes masas forestais de 

especies autóctonas, sufriu unha regresión ó longo da historia por diversas causas, sendo as 

actuais a expansión de especies arbóreas de crecemento rápido e a ruptura co sistema 

tradicional da agricultura, dependendo do bosque como subministro de toxo. 

Por último, o plan xeral será respectuoso co actual sistema de núcleos e a estrutura parroquial, 

base de organización do ámbito rural do concello, de xeito que constitúa un valor engadido e a 

base para a rexeneración e potenciación dos valores medioambientais do concello. A 

recuperación da arquitectura rural, a posibilidade de situación doutras actividades compatibles 

coas da vivenda, o potenciamento do turismo rural e ecolóxico, a creación de rutas de 

sendeirismo e, en definitiva, a posta en valor dos valores naturais do concello deben ser un dos 

obxectivos prioritarios para revitalizar este ámbito. 

En resumo, o medio natural esixe prestar adecuada atención á súa posta en valor, tanto como 

medio de autoconservación, como de equilibrio das condicións de vida da poboación. 
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4.10.2. Síntese dos aspectos socioeconómicos 

As coordenadas socioeconómicas fundamentais de Tordoia defíneas a natureza do seu territorio 

e o emprazamento na comarca de Ordes. O seu termo municipal con 124,5 Km2 é de tamaño 

medio-grande respecto á media galega, e se caracteriza por unha maioría de zonas de notables 

altitudes, por encima dos 500 metros, pero de relevo suave, e unha minoría de vale no seu 

contorno occidental. A proximidade a Ordes, Santiago e mesmo A Coruña lle outorga 

accesibilidade ás áreas urbanas próximas, o complemento da súa base produtiva. 

Desde unha visión de conxunto e a longo prazo, Tordoia sufriu, como outros concellos rurais, 

procesos migratorios, aínda que en menor medida. As migracións producíronse sobre todo cara 

ás áreas urbanas próximas. 

A combinación dos procesos migratorios, causantes do paulatino descenso da poboación 

municipal desencadea en Tordoia un progresivo envellecemento demográfico, detectable na 

distribución da súa pirámide de idades. Se no ano 1991 había 902 persoas maiores de 65 anos 

(o 15,4 % do total), no último Padrón do 2007 eran 1.335 (o 29,9 %). En tanto que, os menores 

de 15 anos vían diminuír a súa presenza no municipio de 972 en 1991 (o 16,6 %), ate os 323 de 

2007 (o 7,2 %). Este desequilibrio constitúe o seu principal problema nun horizonte de medio e 

longo prazo, porque o índice de envellecemento xa é elevado (245,5). 

A evolución do stock demográfico municipal tivo ao longo do presente século tres etapas 

decisivas. A poboación mantívose abondo estable, en termos de medra, entre 1900 e 1930, 

producíndose un incremento nas décadas seguintes. A partir de aí, o número de habitantes 

mantense estábel ate a década dos sesenta, onde se produce de novo un declive en canto ao 

número de habitantes do concello, de tal forma que en 2007 hai case 2.500 habitantes menos 

que a principios de século. 

O baixo número de habitantes censados, unido ao feito de ser un municipio de bastante 

extensión territorial, provoca que a súa densidade de poboación (35,9 hab/Km²) sexa unha das 

mais baixas da provincia de A Coruña. Sen embargo, as irregularidades que presentan a 

distribución territorial da poboación por un lado e a distribución superficial das parroquias por 

outro, permite que existan parroquias con densidades de 66,46 hab/Km² (Cabaleiros) e 

inferiores a 30 hab/Km² (Leobalde). 

Igualmente pouco uniforme é a distribución das 138 entidades de poboación do municipio. 

Cunha densidade media de 1,11 núcleos por quilómetro cadrado, a parroquia de Bardaos 

supera os 1,50 núcleos/Km², mentres que Leobalde non atinxe aos 0,60 núcleos/Km².  

O tamaño medio dos núcleos de poboación é de 38 habitantes. Sen embargo, a media de 

número de habitantes por núcleo de poboación resulta pouco indicativa da dimensión real dos 

mesmos, xa que debido á grande dispersión de tamaño que presentan, poucos se achegan a 

ese valor medio. 

Para a comparativa de censos, que de maneira lóxica nos facilite uns dados mais fiables, se 

procedeu a unificar as poboacións dos diferentes núcleos (como se observa nas táboas por 

parroquia), seguindo as pautas que marca o último censo. Se a isto lle engadimos a redución 

dos mesmos, canto do seu número, por causas de clasificación, nos dá un total de 135, sendo 

un deles o núcleo urbano de Pontepedra, que condiciona de igual medida o desenvolvemento 

do traballo. 

Con todo isto o estudio redúcese a 64 núcleos, dos cales 54 teñen un carácter regresivo ou 

fortemente regresivo, 6 o teñen estacionario e 4 son progresivos ou fortemente progresivos. 

De todas formas, o carácter progresivo ou regresivo dunha aldea é un dato que, interpretado 

illadamente, sen referencia ao tamaño da mesma, non indica necesariamente a súa tendencia 

evolutiva: en moitos núcleos de pequena dimensión, calquera movemento puramente 

circunstancial ou casual da poboación adquire grande relevancia nas estatísticas, sen que iso 

poda ser interpretado como o indicador dunha tendencia, senon como un feito puramente 

conxuntural. 

Así, por exemplo, na aldea de Abres (Anxeriz) da un índice de crecemento fortemente 

progresivo sen que se observen especiais condicións socio-económicas, topográficas ou 

administrativas que permitan falar dunha tendencia que non sexa a xeral proliferación de novas 

vivendas.  

Nas parroquias de Bardaos, Numide e Tordoia, tódolos núcleos perderon habitantes nos últimos 

dez anos. 

Son especialmente significativas as perdas de poboación que sufriron unha serie de localidades 

de tamaño considerable: Ambroa e Baldaio (Andoio), Pispieiro e Rapadoiro (Anxeriz), O Barral, 

Cabanelas-As Bouzas e Campo Soandres (Bardaos), Carballadrade (Cabaleiros), Borreiros 

(Castenda da Torre), Burgán e Pintán (Gorgullos), Paradela (Leobalde) e Formarigo (Tordoia).  

En definitiva, pode concluírse que existe unha certa correspondencia entre o tamaño dos 

núcleos de poboación e a súa evolución, de forma que son os núcleos mais grandes os que 

preferentemente manteñen ou incrementan o seu número de habitantes. Sen embargo, esta 

relación está moi matizada por outros factores diversos (como a maior ou menor proximidade ás 

estradas principais, por exemplo), que nalgúns casos chegan a contradicir dita lei e que, en 

calquera caso, poden xustificar o feito mesmo de que uns núcleos sexan mais grandes que 

outros. 

Hai que sinalar que a distribución da poboación no ámbito do termo municipal é bastante 

desigual destacando unha certa concentración de poboación nas parroquias situadas ó longo 

das estradas autonómicas, AC-400 e sobre todo nas provinciais, é dicir, Anxeriz, Cabaleiros, 

Bardaos e Castenda, que actúan como eixes principais, situándose as máis despoboadas 

repartidas polo resto do termo municipal. 
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O resto da poboación municipal, moi diseminada, se caracteriza pola súa regresividade. 

Debería ser prioritario desde o planeamento a articulación de mecanismos que permitan o 

regreso dos habitantes que abandonaron o termo municipal cara as vilas próximas como 

Santiago, Carballo, A Coruña ou Ordes, así como evitar o movemento poboacional cara a 

capital municipal que ve incrementada a súa poboación en detrimento do resto de parroquias. A 

rexeneración dos núcleos rurais así como a clasificación de solo desenvolvible para absorber 

esta poboación en paquetes de pequeno tamaño debe ser un dos obxectivos do planeamento. 

Polo que fai á actividade económica, o eixo do seu modelo radica na gandería maior, no bovino. 

Tordoia é o 22º municipio galego polo número de vacas, e conta con interesantes niveis de 

porcino e avícola. O uso da terra está en grande medida orientado á alimentación gandeira, os 

cultivos forraxeiros son maioritarios e as patacas acadan niveis importantes, e medra a 

superficie dedicada a pastos e pastizais. Tamén se aprecia un progresivo interese pola horta e 

cultivos orientados cara os mercados urbanos. 

A poboación activa agraria é aínda maioritaria no tecido produtivo, co 37,6%, pero xa descendeu 

moito con respecto ós niveis doutros anos. No 91 representaba o 53,2%. E continuará o seu 

descenso, xa que os avances técnicos permiten novos recortes de activos agropecuarios. 

A industria é pouco relevante en Tordoia, destacando apenas unhas pequenas empresas 

dedicadas á fabricación de materiais para a construción. Nelas emprégase o 15,7% da 

poboación, sendo a rama de manufactura a máis importante. 

O nivel de activos na construción é moi alto, o 16,6%. O nivel de construción interior non 

xustifica esta proporción, polo que se deduce que unha grande parte deles traballan fora do 

concello. 

Por último, a proporción de residentes que traballan no sector servizos aumentou 

considerablemente nos últimos anos. Aínda a comezos dos noventa a proporción era do 21,4% 

pero no último Padrón ascendía ó 30,1%. Dentro deste subsector, as ramas máis importantes 

son a hostalería e o comercio. 

O municipio presenta unha segmentación clara en canto á súa actividade económica: por un 

lado, existe un área de clara vocación urbana, Pontepedra, onde priman o sector  terciario, e por 

outro, o resto do termo municipal, marcadamente rural, de claro carácter primario. A actividade 

do sector secundario repártese uniformemente polo termo municipal con tendencia a localizarse 

nas zonas mellor comunicadas como Pontepedra, Pedrasalgueira, A Tablilla, O Empalme, etc. 

Esta especialización observada no termo municipal, debe servir de guía para a correcta 

distribución de actividades no territorio, de forma que a creación de solo industrial e residencial 

de uso colectivo, non invada as zonas de actividade agraria, e á vez, se libere do uso industrial 

a maior parte posible do solo urbano consolidado ou dos núcleos rurais existentes, posto que na 

actualidade existen enclaves con excesiva proximidade ás zonas residenciais. A presenza 

certas actividades industriais de importancia serán decisivas á hora de abordar a ordenación 

deste tipo de usos. 

Aínda que non se detectasen ata a actualidade conflitos co medio agrícola derivados da 

crecente urbanización do municipio, é necesario unha delimitación do área de núcleo urbano e 

rural que preserve de forma clara a área rural e o entorno agrícola, e posibilite o correcto 

desenvolvemento da actividade primaria. 

O desenvolvemento industrial do municipio de Tordoia viuse limitado ata a actualidade, por 

deficiencias nas vías de comunicación existentes, e pola carencia de solo industrial ben dotado. 

Isto deu lugar á existencia dunha maior actividade agraria e gandeira. A creación de solo para 

usos industriais considérase unha necesidade estratéxica para o concello, pois para fixar a 

poboación local é necesario ofrecer novas expectativas á man de obra excedente do sector 

primario debido á súa progresiva automatización. 

4.10.3. Síntese do medio urbano 

O medio urbano de Tordoia redúcese ao constituído polo núcleo de Pontepedra, cuias 

características principais son os antecedentes de planeamento e na existencia de servizos 

urbanísticos, consolidación edificatoria e de numerosos equipamentos que regulan diariamente 

a actividade municipal como o concello os centros docentes, o centro de saúde, etc. 

 
Núcleo de Pontepedra (Tordoia). Foto aérea 

Polo que respecta a outras características que o engloben dentro da categoría de solo urbano 

poderíamos destacar a presenza de numerosas edificacións residenciais de tipoloxía urbana, 
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aínda que non constitúen a tipoloxía dominante salvo na mazá central. A existencia destas 

edificacións amparouse nos antecedentes de planeamento que constituía a actual delimitación 

de solo urbano que tiña determinacións de vivenda colectiva nunha ampla zona do solo 

clasificado como urbano. Así, neste solo urbano existen unha serie de mazás consolidadas con 

edificación colectivas ou unifamiliares entre medianeiras con baixo e dúas plantas. 

Polo que respecta á morfoloxía deste habería que mencionar que se trata dun núcleo que 

medra, amparado polo planeamento vixente, ó longo das estradas, sen profundidade e 

avanzando a medida que avanzan os servizos. Así se producen desfases importantes entre as 

parcelas, ou parte delas, que dan ó viario principal e ás traseiras destas. 

A malla urbana no caso concreto deste núcleo atópase formada polo cruce de camiños que 

constitúen as estradas CP-8401 e CP-5902, arredor do cal foi medrando. 

Estes camiños forman a trama básica de Pontepedra en torno á cal se foi creando un núcleo 

con tipoloxía lonxitudinal extensiva cunha gran mazá central entre a estrada CP-8401 e a zona 

dotacional que constitúe o edifico do concello, o centro de saúde e os colexios. Esta gran mazá 

é onde se localizan fundamentalmente as edificacións residenciais colectivas en baixo e dúas 

plantas, baixando considerablemente a densidade a medida que nos afastamos deste centro. 

A definición polo tanto da trama urbana será, a partir deste centro, cara ó norte, ó longo da 

estrada ata as proximidades do dolmen de Cabaleiros, zona con beirarrúas e servizos 

urbanísticos. Polo sur a malla urbana, partindo da zona central antes definida, esténdese ata a 

ponte sobre o río Pontepedra. Polo oeste existe un continuo edificado todo ó longo da estrada 

CP-5902, sen solución de continuidade entre o núcleo urbano e o núcleo rural de Tañe. A malla 

urbana esténdese ata as últimas vivendas de Pontepedra, no límite coas de Tañe. Polo leste a 

estrutura da malla urbana é máis complexa. Por un lado abarca a zona docente, ó oeste da 

mazá central do núcleo urbano e polo outro todo ó longo dos camiños municipais que enlazan 

cos núcleos de A Balsa e Soufe. 

Por outra banda as necesidades infraestruturais da poboación foron oportunamente satisfeitas 

de maneira que a día de hoxe esta trama urbana atópase adecuadamente dotada de servizos 

urbanísticos. 

A afección principal que se produce no núcleo urbano de Pontepedra refírese principalmente á 

súa relación co entorno rural colindante, sen case gradente de edificación cara o solo rústico, 

coa edificación avanzando ao ritmo que avanzan os servizos e con urbanizacións xurdidas á 

marxe da legalidade que colonizan ámbitos de solo rústico sen que se articulen os adecuados 

mecanismos de xestión que garantan o correcto reparto de cargas e beneficios. 

Por outro lado debido á presión urbanística e á estrutura viaria o núcleo urbano tende á 

descontinuidade da edificación, xerándose construcións na periferia sen que aínda se atopen 

totalmente rematadas as do centro urbano. 

4.10.4. Síntese da ordenación municipal 

A clasificación do solo. 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, non debe afectar á clasificación do solo 

urbano da vixente Delimitación de Solo Urbano, máis que no aspecto de recoller os cambios 

producidos como consecuencia do desenvolvemento rexistrado ata a actualidade ao longo dos 

seus anos de vixencia e a cuestións de detalle, corrixindo aquelas inadecuacións que se 

puidesen detectar durante o tempo transcorrido. 

O sinalamento de todas aquelas áreas que deban ser obxecto de especial protección polos seus 

valores naturais, agrícolas ou forestais, permitirá considerar o resto do solo do municipio como 

apto para o desenvolvemento urbanístico, regulando as condicións que deban cumprirse en 

cada caso e establecendo os necesarios criterios para potenciar o desenvolvemento dos 

sectores de solo urbanizable. 

Neste sentido, o plan xeral contemplará medidas normativas correctoras que impidan o deterioro 

medioambiental e protexan o seu desenvolvemento harmónico entre a paisaxe natural e o 

crecemento urbano e dos núcleos rurais. 

As zonas de concentración parcelaria nas cales se considere a existencia de explotacións 

agropecuarias rendibles deberán protexerse. 

Existen importantes áreas forestais nas zonas altas do termo municipal, xunto con outros de 

menor tamaño distribuídos por todo o termo. 

A recuperación ambiental das marxes de cursos fluviais, debe ser abordada con eficacia. 

O Solo urbano. 

O solo urbano de Tordoia concéntrase principalmente en Pontepedra, situándose aquí a maior 

parte da vivenda colectiva do termo municipal.  

No núcleo de Pontepedra debe continuarse co remate do tecido urbano formado por vivenda 

colectiva en mazá pechada así como revalorizarse o acabado e remate dos leitos fluviais que 

discorren polo mesmo, que polas súas especiais condicións, deben converterse en auténticos 

eixes da localidade e en áreas de lecer de valor natural. 

Paralelamente ao desenvolvemento da trama urbana, mediante a introdución de correctos 

mecanismos de xestión, deben corrixirse as deficiencias de solo dotacional e de equipamento, 

derivado do crecemento sen un instrumento de planeamento axeitado. 

Os núcleos rurais. 

Os núcleos rurais existentes vense presionados polo desenvolvemento da edificación nos 

mesmos a cal tende cada vez máis a invadir os terreos de cultivo ao non atopar posibilidades de 

construción nuns núcleos de estrutura moi pechada e parcelas de escaso tamaño e 
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aproveitamento edificatorio. Esta invasión vese ademais apoiada por unha rede de camiños 

estradas e pistas de concentración parcelaria que facilitan a ubicación das vivendas fora da 

estrutura do núcleo. Esta situación debido ás especiais condicións climatolóxicas, ambientais e 

topográficas de todo o concello estendeuse á totalidade do termo municipal sendo na 

actualidade poucos os núcleos rurais que conservan a súa estrutura orixinaria. 

Este modelo de asentamento baseou ademais a súa implantación na inexistencia de 

planeamento de ordenamento xeral vixente, pois ao carecer de zonas de especial protección e 

ao permitir a construción de vivendas unifamiliares en todo o termo municipal, presentábase 

como un feito a colonización do solo non urbanizable. 

Deberá ser prioritario desde o planeamento a delimitación de núcleos rurais que partan da 

situación existente na actualidade, a cal é un feito ineludible, e a acouten co fin de a limitar para 

que no futuro non se repitan as actuais situacións de invasión de terreos rústicos con 

edificacións. Por outro lado o recoñecemento dos asentamentos de poboación coas dimensións 

e edificacións existentes hoxe en día supón a non protección destas áreas de solo, o cal perece 

de todo lóxico pois teñen as súas capacidades produtivas minguadas ó estar invadidos pola 

edificación. 

Os sistemas xerais. 

A rede de comunicacións. 

É imprescindible o estudio da rede viaria que cruza o termo municipal. Trátase de analizar o 

vertebramento que produce o sistema viario no termo municipal e os seus efectos sobre a 

localización dos posibles desenvolvementos  

Deberase recoller na normativa xeral do Plan, un correcto posicionamento das edificacións 

respecto ás vías de comunicación. 

A rede de comunicacións, vistas as previsións de organismos superiores para a zona, na cal 

non se plantexa ningún viario xeral novo, debese adaptar á realidade existente, encauzando os 

posibles crecementos e o desenvolvemento dos núcleos cara dito viario. Considéranse como 

principais eixes vertebradores da realidade municipal as estradas de titularidade autonómica e 

provincial, algunha delas recentemente ampliadas e melloradas, así como as estradas 

municipais que conectan as diferentes entidades de poboación das parroquias. 

Os equipamentos. 

O sistema de equipamentos do termo municipal debe ser complementado naqueles casos que 

máis demanda social poidan ter no momento actual e no futuro, como son os de carácter 

asistencial, docente e administrativo, así como debe buscarse a obtención doutras que 

incentiven ou promovan a actividade terciaria. 

Os espazos libres. 

Un dos aspectos máis relevantes do Plan Xeral que se pretende será o facer posible, mediante 

o establecemento dos oportunos mecanismos de xestión, a obtención dalgúns solos que sirvan 

de desconxestión ao solo urbano de Pontepedra. 

Para posibilitar a materialización destas actuacións, será necesario establecer os sistemas de 

xestión que a lexislación contempla para facer viable a obtención do solo mediante a xusta 

compensación ós seus propietarios, sen facer onerosa a súa adquisición para o uso e dominio 

público. 

Así mesmo, considérase fundamental o establecemento de cuñas de protección nas marxes do 

amplo sistema hidrolóxico e fluvial do termo. 
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5. DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS 

Os criterios básicos da política urbanística contida no PXOM de Tordoia recollen o emanado na 

LOUPMRG e atópanse de acordo coa lexislación sectorial galega, e son os seguintes: 

 Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais e 

dos obxectivos propostos, minimizando as afeccións negativas e simplificando, na medida 

do posible, a xestión administrativa. 

 Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou 

fases de desenvolvemento e a diferentes alternativas que se poden producir. 

 Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica, tanto da 

administración pública como do sector privado. Tamén, debe contemplarse como 

condicionante a parcelación actual do solo. 

 Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de 

calidade como consecuencia do planeamento. 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

A redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Tordoia parte co propósito 

de adaptar a ordenación urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova política 

urbanística tendinte a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución dos 

sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilitou, evitando que 

o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poda ser utilizado para mellorar a 

realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

A inexistencia dun Plan Director Comarcal, que defina as directrices xerais de estruturación do 

territorio, obriga a efectuar unha análise das necesidades e posibles demandas de solo para 

efectuar a ordenación xeral. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM recolle os seguintes obxectivos e criterios de 

carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do concello. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa 

funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establece detalladamente este obxectivo en 

relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema 

xeral de espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non en 

inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar adecuadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos 

recursos naturais e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer nos 

solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñen unha recuperación da calidade 

de vida (saneamento, viario e rede xeral de comunicacións). 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 da construción de 

vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

E.4) Fomento da rehabilitación da arquitectura tradicional. 
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5.1. Criterios sectoriais 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o municipio de Tordoia 

ten unha orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, 

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 

A formulación do Plan Xeral preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización e procura de maior dinamismo dos sectores produtivos, neste caso os 

agropecuarios, forestais ou ecoturísticos, sendo capaz de prever un crecemento continuado e 

sostido nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, no que a 

día de hoxe se concentra a principal consolidación edificatoria e existencia de servizos, a 

existencia dun entramado de núcleos máis miúdo cuia organización principal é a parroquia, así 

como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

O Plan Xeral plantéxase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Tordoia e 

ser eminentemente realista. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

materialización das determinacións de planeamento que se fixan, nos prazos que se 

determinan. Un Plan Xeral no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión 

urbanística e a capacidade da Administración actuante, sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, asemade, obxectivo básico para o 

conxunto do termo municipal coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a fin 

de recuperar e desenvolver de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades 

agrarias, industriais e comerciais: desenvolver as comunicacións e os servizos comunitarios e 

favorecer o máximo rendemento posible a través das determinacións de planeamento que ós 

solos se lle asignen. 

Para iso, e en directa relación cos problemas urbanísticos detectados, defínense a continuación 

o sistema de obxectivos urbanísticos sectoriais que a redacción do Plan Xeral persegue. 

A relación dos criterios sectoriais do PXOM atópase no punto 3.2.2. da Memoria do PXOM. 

5.2. Criterios específicos de marcado carácter ambiental 

Completando o anterior, o PXOM de Tordoia debe basearse nos seguintes criterios específicos: 

5.2.1. Criterios respecto á sostibilidade territorial e densidade urbana 

A relativa escaseza de solo como soporte da actividade económica, os especiais valores 

naturais e paisaxísticos do territorio municipal, a singular orografía, a fraxilidade dos 

ecosistemas e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en 

diversas áreas da nosa Comunidade Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas 

máis que ó control do crecemento, -en Tordoia non existe unha forte presión urbanizadora-, a 

evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o consumo inxustificado de novos solos, 

orientando as actuacións públicas e privadas cara a recuperación, rehabilitación ou reforma da 

edificación existente e a colmatación dos espazos baleiros no único núcleo urbano do concello 

ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

O aumento da densidade nos núcleos rurais tradicionais ten que ir acompañado de unha política 

de preservación do medio rural co fin de potenciar o seu insustituible valor paisaxístico e 

ecolóxico, así como soporte de outros usos e actividades innovadoras, dentro do que se 

entende como “conservación activa do medio rural”. 

5.2.2. Criterios respecto dos límites territoriais do crecemento 

Na proposta de clasificación adoptaranse criterios restritivos de crecemento. Concretamente, 

son os seguintes: 

 Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ó crecemento efectivo da poboación, 

entendendo como poboación a do núcleo urbano e a dos núcleos rurais. Farase unha 

proxección demográfica para o tempo de duración do PXOM, contemplando varios 

escenarios tendenciais. 

 Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

intersticiais da trama urbana existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na 

trama existente, estritamente dimensionados ó crecemento previsible. 

 Non se plantexarán crecementos por ocupación de solo de nova creación, non previstos no 

planeamento vixente, xa que con este solo e mediante a colmatación dos solares e parcelas 

vacantes existentes en solos urbanos ou nos núcleos rurais resólvense as necesidades na 

maior parte dos casos. 

 En ningún caso se proporán solos residenciais nas proximidades de calquera espazo natural 

ou proposto para a súa inclusión na Rede Natura, ou de calquera área recollida neste 

informe ou no Plan como de Protección Ambiental. Tampouco se proporán solos 

residenciais ocupando formacións orográficas e susceptibles de producir impacto 

paisaxístico, así como de aqueles solos con pendente superior ó 30%. 

5.2.3. Criterios de planeamento respecto ó tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos, só se permitirán  as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non procedentes 

nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o aproveitamento 
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das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ó medio rural e natural, e as 

declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios ou 

na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico. Especialmente, deberán 

establecerse as condicións de edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre edificacións, 

implantación topográfica e paisaxística, con expresa referencia ós accesos e o contorno. 

Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os impactos 

producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

5.2.4. Criterios respecto dos asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

 O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

 O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 

 As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

 Para a súa delimitación, terase en conta a estrutura da propiedade 

O Plan Xeral establecerá a capacidade máxima de cada núcleo en termos de densidade e 

de edificabilidade. Así mesmo, independentemente das previsións de crecemento, reservaranse 

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

5.2.5. Criterios de planeamento respecto á paisaxe 

A paisaxe constitúe un importante elemento na planificación do territorio, cuia consideración e 

análise producen decisións directas na ordenación, tales como a preservación de áreas 

vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para un eventual uso 

turístico, etc. 

Neste sentido, plantéxanse os seguintes aspectos e análises: 

 Insolación e reflectividade. 

 Identificación e apartación de novos valores escénicos mediante o deseño. 

 Novos roles de elementos singulares da paisaxe abandonados ou deteriorados. 

 Escala e características dos proxectos necesarios para preservar, restaurar ou refacer a 

paisaxe. 

 Criterios para actuacións territoriais que destaquen o valor da paisaxe. 

Elementos da paisaxe 

 A maior parte do conxunto de estruturas e elementos que aínda conforman e caracterizan a 

paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser 

testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega. 

 O conxunto das estruturas rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe 

tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal sexa o 

seu estado de conservación 

Desde o Plan Xeral crearanse as condicións –na medida do posible- para a aplicación dunha 

política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en especial o 

mantemento e recuperación das árbores existentes no medio rural, mediante a conservación ou 

rehabilitación das características ecolóxicas e culturais de cada contorno. 

Por outra parte, terase en conta que na ordenación, deseño e tratamento dos diferentes 

espazos urbanos, rurais e naturais, deberán contar coas afeccións sonoras, e plantexar formas 

axeitadas para a protección, tratamento e xestión. 

5.2.6. O valor estratéxico do patrimonio natural do concello 

A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas 

políticas de conservación da natureza, entendendo por conservación o conxunto de medidas 

encamiñadas ó mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da diversidade 

xenética e o emprego ordenado dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este obxectivo 

debe ser prioritario, atendendo ó importante e diverso patrimonio natural con que aínda 

contamos. 

Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos 

necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos 

recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A 

axeitada valoración do patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a afrontar, 

senón que debe ser a base do crecemento, calquera que sexa o modelo definitivo. 

5.2.7. Criterios de planeamento respecto do patrimonio natural 

Dende o PXOM estableceranse normas de protección do medioambiente e reguladoras dos 

recursos naturais non incluídos na lexislación autonómica, para evitar actuacións oportunistas e 

insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración, evitando superar niveis de prexuízos para o contorno, e prestando especial 

atención ós efectos ambientais sinérxicos que se puideran producir e tendo en conta os posibles 

impactos positivos no eido socioeconómico. 
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Dende o planeamento se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de facilitar 

a xestión das infraestruturas en particular as relacionadas coa auga: abastecementos, 

depuración e vertidos. 

O planeamento protexerá especialmente os recursos forestais do concello non incluídos na 

Rede Natura de Galicia. 

Dende o planeamento impedirase a fragmentación ecolóxica. É dicir, os usos e actividades 

permitidos no medio rural deberán evitar, na medida do posible, afeccións ós hábitats naturais 

que impidan o libre movemento das especies ou limiten a interacción dos compoñentes da 

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

No PXOM se delimitarán zonas susceptibles de receber políticas de restauración ecolóxica, en 

especial de restauración forestal polos innegables beneficios que reporta ó mantemento de 

determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles de albergar parques de enerxías alternativas 

renovables (eólica), así como aqueles equipamentos illados para tratamento e reciclaxe de 

refugallos. 

5.3. Integración das variables e criterios do AAE no PXOM 

O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os 

criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do Plan 

co medio ambiente. 

Este apartado describe o grao de integración das variables e criterios indicados e ven a 

completar e confirmar o exposto ao longo do punto 5 do presente ISA (Criterios e obxectivos 

ambientais estratéxicos). 

5.3.1. Consumo de solo 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante ao 

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. Non obstante, as previsións 

de vivenda son superiores á demanda real debido ao elevado número de asentamentos de 

poboación existentes, á súa dispersión e á estrutura da propiedade, posto que a simple 

delimitación dos núcleos rurais existentes e as súas hipotéticas áreas de expansión, 

proporcionan unha moi elevada capacidade residencial con respecto á demanda real. Por 

último, compre aclarar que so se plantexa como solo con expectativas reais –solo urbanizable 

delimitado de uso residencial- unha pequena bolsa no límite Norte de Pontepedra. 

Respecto ás zonas de equipamentos e zonas libres derivadas da capacidade edificatoria 

hipotética do Plan, compre subliñar que estas centralízanse nas áreas máis densamente 

poboadas (núcleo de Pontepedra), o que minimiza as necesidades de mobilidade dos usuarios 

respecto ao transporte público, servizo este, por outra parte, moi pouco funcional neste concello. 

Esta debilidade do transporte público incentiva o emprego masivo do transporte privado como 

único medio de transporte –agás o transporte escolar- feito que xera un claro factor de 

insostibilidade ambiental. 

Os novos desenvolvementos urbanísticos no concello sitúanse sobre espazos xa antropizados 

(ver o punto 3.3.1.4. da memoria do PXOM). 

Os planos de clasificación do Plan localizan os espazos con impacto visual, espazos que, 

ademais, redúcense a concas visuais de pequeno tamaño, mentres que as mais visíbeis están 

xa protexidas. 

O Plan non afecta a ningún espazo con especiais características litolóxicas ou xeomorfolóxicas 

nin inaxeitados para a edificación. Tampouco se fragmenta o territorio nin ningunha unidade 

ecolóxica nin se traza novo viario que teña efectos de barreira ecolóxica ou visual. 

5.3.2. Ciclo hídrico 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello son capaces e suficientes para a 

poboación de Tordoia e o seu eventual crecemento. 

A capacidade de recarga do sistema de abastecemento é suficiente para a poboación actual e 

para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano. 

O punto 2.12.2.1. da memoria indica a poboación total con servizo municipal de abastecemento 

e saneamento e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema segundo a 

variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de saneamento 

da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas (artigo 2.2.11, Condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato), establecerá un sistema de mantemento e limpeza periódicos 

das fosas sépticas, tanto de carácter urbano como industrial. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico (art. 

7.2.1. Urbanización da rede viaria). Así mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas 

pluviais e residuais. 

O punto 3.3.1.6.3. da Memoria do PXOM inventaria o Solo Rústico de Protección de Augas. 
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Os focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convintemente inventariados, así 

como a orixe da auga que abastece ao concello. As augas residuais depuradas vértense ao río 

Pontepedra. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables e o Plan 

contempla a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público. 

5.3.3. Enerxía 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan (art. 7.2.10. 

Iluminación pública). 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía sostible 

procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, e as súas 

posteriores modificacións, poden situarse en solo rústico de protección ordinaria, agropecuaria, 

forestal e de infraestruturas. Dada a abundancia destes tipos de solos no PXOM, non existen 

limitacións para a implantación de enerxías renovables, máis aló de problemas técnicos. 

Canto da orixe da electricidade consumida no concello, segundo datos do principal 

comercializador en Tordoia (Gas Natural Fenosa), o 14,3% procede de enerxías renovables, o 

12,4% procede de coxeneración, o 22,3% de gas natural, o 19,8% do carbón, e o 25,1% da 

enerxía nuclear. O resto repártese entre diversos sistemas en porcentaxes pouco significativas. 

5.3.4. Emisións contaminantes 

A evacuación de augas de pilóns e lavadoiros públicos do concello non se considera un 

problema medioambiental a causa do baixo nivel de utilización dos mesmos na actualidade. 

Son, ademais, augas grises de baixa concentración que non xeran contaminación nos cursos 

fluviais3. Por outra parte, existe o risco de filtracións procedentes de fosas sépticas, numerosas 

no medio rural, el aqueles núcleos de poboación que non teñen rede de saneamento. 

Non existen no concello fontes de contaminación acústica: non existen industrias produtoras de 

ruído e as vías de comunicación teñen carácter local, o que significa que o tráfico, identificado 

como a única fonte sónica presente neste concello, ten tamén carácter local. 

As emisións á atmosfera procedentes dos residuos de plásticos agrícolas baséanse na práctica 

habitual do seu abandono ou incineración de xeito incontrolado, o que orixina un deterioro 

paisaxístico progresivo e acumulativo do contorno a causa da proliferación de puntos de 

abandono destes plásticos. Por outra parte, a incineración incontrolada produce emisións 

                                                 

3 A maior parte dos deterxentes empregados hoxe son  biodegradables, e non conteñen fosfatos 

perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. Destes compostos contaminantes compre 

destacar as dioxinas polo seu efectos para a saúde das persoas. Por iso, debe evitarse a toda 

costa esta práctica, mediante a ubicación de un punto de recollida de plásticos agrícolas. 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% 

dos totais emitidos á atmosfera. O calculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI con 

maior incidencia nesta área xeográfica, tendo en conta que o automóbil emite, de media, 2,5 Kg 

de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan perto de 850 automóbiles ao día 

(extrapolación dos datos das estacións de aforo de tráfico da AC-400, tramo Cerceda-A Silva e 

a AC-413, tramo Ordes-A Silva; e sobre a estrada CP-8401), e unha media de 10 Km 

percorridos polo concello, calcúlase un consumo medio de 0,242 l/vehículo, ponderando o 

consumido por vehículos lixeiros e pesados. O resultado é unha estimación de 2,256 TM/día de 

CO2 emitidos á atmosfera, cifra relativamente baixa, e que se debe á situación xeográfica de 

Tordoia, que fai que a maior parte do tráfico rodado ten carácter local. 

Neste sentido, compre dicir que nun concello coma este, no que máis do 45% do territorio é 

forestal, a abundante vexetación arbórea actúa como sumidoiro do CO2, tendo en conta que 1 

Ha de bosque retén 6,25 TM/ano de CO2. 

En Tordoia non existen outras fontes de contaminación atmosférica que as descritas. As fontes 

de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de telefonía celular 

cartográfanse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo que fai ás 

infraestruturas de transporte de enerxía, nos núcleos rurais elimínanse todo tipo de trazado 

aéreo, mentres que o resto quedan clasificadas como Solo Rústico de Protección de 

Infraestruturas. Ademais, non se permitirá a urbanización en zonas afectadas por liñas de alta 

tensión. 

5.3.5. Xestión dos residuos 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Resérvanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira, o Plan 

contemplará, mediante ordenanza, a ubicación de, ao menos, un punto, como se indica tamén 

na variable “medio rural”. Todo isto está recollido nos artigos 4.3.6., 4.3.7 e 4.3.8 da normativa. 

Polo que fai á recollida do lixo, Tordoia está adherido a Sogama, e envía o RSU directamente a 

Cerceda, dada a proximidade entre ambos concellos. Non existe punto limpo, e 6 núcleos teñen 

recollida selectiva, mentres que 25 non teñen este servizo. Existen 408 colectores de lixo, o que 

representa 916 hab/colector. En Tordoia prodúcense (ano 2010) 791,8 TM de lixo, clasificado en 
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704,6 TM de recollida non selectiva, 20,9 TM de papel e cartón, 37,7 TM de envases e plásticos 

e 28,6 TM de vidro. Isto representa un total de 189,9 Kg/Hab/ano, cantidade que está moi por 

baixo da media galega. 

5.3.6. Actividades económicas 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das 

actividades económicas actuais e potenciais de Tordoia, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (art. 5.3.6. Condicións de 

sustentabilidade do uso industrial). 

5.3.7. Integración social 

Prevense infraestruturas sociais para a poboación actual e a potencial segundo as previsións do 

Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto das 

infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros públicos, suficientes e 

ben comunicados. Garántese tamén a proporción regulamentaria de vivendas protexidas.  

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística e tamén 

se presenta, en forma de charlas para a poboación, en Pontepedra e en tódalas parroquias, 

resolvendo as dúbidas que poidan ter os interesados ou a poboación en xeral. 

Dende o punto de vista social, en Tordoia non se identifican áreas degradadas nin bolsas de 

exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

5.3.8. Medio natural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Tordoia, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos, as masas de vexetación natural e/ou autóctona, as masas 

forestais, os humedais, ou calquera outro ecosistema de interese, así como as súas áreas de 

transición. As diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa 

lexislación sectorial vixente. 

Establecense medidas de amortecemento aló onde sexa preciso, impedindo a fragmentación 

ecolóxica e, por tanto, favorecendo a continuidade dos espazos naturais presentes no concello 

de Tordoia. As diversas figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa 

lexislación sectorial vixente. Neste punto, compre dicir que a infraestrutura do AVE actúa como 

barreira, sobre todo naqueles tramos en que transcurre en superficie, xa que o trazado está 

vallado, significando a división e fragmentación daqueles biotopos que atravesa ou invade a 

plataforma. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente.  

Por último, o Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, e a súa 

axeitada posta en valor para uso da poboación, fomentando un uso compatible cos obxectivos 

de conservación do medio natural. Tamén establécense medidas de rexeneración dun sector 

afectado por actividades extractivas (Mina de Anxeriz). 

5.3.9. Medio rural 

O Plan protexe suficientemente os espazos de interese produtivo para o sector primario, con 

alternativas de ordenación 

Polo que fai á ampliación dos núcleos rurais, a edificación farase a partir do núcleo orixinal, 

favorecendo a regularización, a compactación e o mantemento da configuración tipolóxica 

tradicional. Así mesmo, o Plan impide calquera tipo de afección negativa nestes núcleos, 

contribuíndo deste xeito a conservar e protexer a paisaxe rural tradicional e o alfoz destes 

núcleos. A tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional vía ordenanza. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, un espazo axeitado para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria. 

A Memoria do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos sistemas de depuración existentes 

e previstos segundo as previsións de crecemento do concello. 

5.3.10. Paisaxe 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no núcleo de 

Pontepedra como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de compactación, regularización 

e colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

O Plan contempla a recuperación da canteira de Anxeriz e a súa contorna. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante. 

5.3.11. Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo de Pontepedra e contribúe á habitabilidade do medio 

con zonas verdes accesibles e de calidade e mellorando a calidade da paisaxe urbana actual. 
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5.3.12. Patrimonio 

O Plan protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten 

actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta 

corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto 

mantemento dos edificios catalogados. (art. 2.2.9. O deber de conservación; art. 2.2.10. Contido 

do deber de conservación). 

5.3.13. Poboación 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Tordoia á hora de planificar as infraestruturas e 

equipamentos de carácter social, pero non intervén na procura do equilibrio demográfico nin da 

súa distribución territorial. 

5.3.14. Vivenda 

O Plan contempla a vivenda colectiva exclusivamente no núcleo de Pontepedra, mentres que a 

unifamiliar resérvanse para eventuais construcións nos núcleos rurais. Tamén contempla a 

diversificación das tipoloxías residenciais, o emprego das ferramentas de xestión urbanística 

para facilitar o acceso á vivenda e o fomento da harmonía entre as novas construcións e as 

existentes no seu contorno. 

5.3.15. Mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén privados, 

no núcleo de Pontepedra, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación 

municipal, para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do 

transporte público ou privado. O transporte público, como é habitual no medio rural galego (e 

tamén en moitas áreas urbanas) presenta unha extraordinaria debilidade (excepción feita do 

sistema de transporte escolar). A consecuencia principal é que a poboación que ten 

necesidades de mobilidade opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo de 

transporte claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que 

produce e polo consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de comunicación, 

etc.). 

Tordoia está adherido ao programa TES+BUS, que serve para aproveitar as rutas de transporte 

escolar, achegando á poboación rural á capital municipal. 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi complicado, 

porque a iniciativa privada está ausente a causa da falla de rendibilidade das explotacións e 

porque as competencias para outorgar liñas de transporte non están nos concellos. 

O ISA non analiza as necesidades de mobilidade xerada polas ampliacións das áreas industriais 

porque aínda non se coñece o número e tipoloxía das eventuais empresas que se instalartán, 

así como o volume e, sobre todo, orixe dos traballadores. 

 

5.4. Recomendacións para as variables non integradas no PXOM 

Este apartado recolle unha serie de recomendacións acerca de variables que, polo seu carácter 

ou tipoloxía, non se poden integrar directamente nas accións contempladas polo Plan. Estas 

recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das diversas liñas 

de actuación sectorial dos distintos niveles das Administracións ou a través de proxectos 

específicos para qualquera destas recomendacións. 

 Dende o concello deseñaranse plans para a extensión e mellora da rede de recollida de 

RSU e o fomento da separación de refugallos para a súa reciclaxe mediante campañas 

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender o 

máximo posible a rede de saneamento co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas 

que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 

 O concello contemplará accións de modernización e/ou mellora das explotacións 

agrogandeiras. 

 O concello contemplará medidas de intervención na oferta de servizos de atención e ocio da 

terceira idade e a poboación infantil, da difusión da información sobre servizos que oferta o 

concello e o fomento da preservación da memoria histórica. 

 O concello contemplará accións de intervención nos leitos fluviais (limpeza, mantemento e 

vixilancia), fomento da repoboación forestal e de mellora do medio natural. 

 Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor, difusión e accesibilidade do 

patrimonio natural e cultural de Tordoia. 

 Dende o concello planificaranse medidas de mellora das condicións de vida das áreas 

rurais, favorecendo o acceso a tódolos servizos, equipamentos e, en xeral, a toda a oferta 

sociocultural que exista no concello. 

 Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor do polígono industrial de estrutura 

mista concello-empresas, que funcione co principio básico de fomentar políticas 

incentivadoras ou promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código de conduta 

ambiental. Este órgano deberá estar supervisado polo concello e cumprir as seguintes 

funcións: 
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o Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Parcial, establecendo os controis 

necesarios para avaliar as variables indicadas ou calquera outras que se estime 

necesario 

o Establecer un Plan Integral de xestión de Residuos Industriais 

o Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores das áreas industriais 

o Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas 

necesarias para a actividade industrial actual e futura 

o Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións 

contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos residuos 

producidos na actividade industrial 

o Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro 

enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos usos 

públicos 

o Organización dun sistema de transporte público/privado para reduci-lo emprego do 

transporte privado 

o Antes da urbanización o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de 

materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións 

propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo de 

solo e de materiais e o impacto paisaxístico 

5.5. Integración do Plan de Acción da Axenda 21 Local 

A Mancomunidade de Ordes, entidade supramunicipal á que pertence o concello de Tordoia, ten 

implementada unha Axenda 21 Local, e tanto o Plan Xeral como o ISA integran o contido das 

liñas estratéxicas do Plan de Acción da citada Axenda 21. Máis concretamente, nos puntos 5.1, 

5.2, 5.3 e 5.4 do presente ISA asúmese o establecido nos seguintes puntos do Plan de Acción: 

 Liña 2, 

o programa 4, 5 e 6, 

 accións 23, 24, 26 e 27 

 Liña 3, 

o programa 7, 8 e 9, 

 accións 30 a 36 

 Liña 5, 

o programa 13 e 14, 

 accións 46, 47, 49 e 50 

 Liña 6, 

o programa 15 a 17, 

 accións 52, 54 e 55 

 Liña 7, 

o programa 18 a 20, 

o accións 60 a 66 
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6. DESCRICIÓN DAS ALTERNATIVAS 

O Modelo territorial plantexado para o concello de Tordoia resultado da análise estratéxica 

previa presentou as seguintes alternativas: 

6.1.- Alternativa 1 

Establece un modelo central polinuclear. 

 1.1.- Aposta polo reforzamento da centralidade de Pontepedra apostando pola completación 

urbanística da mesma, especializándoa en uso residencial, segundo estratexias de 

concentración, saneando o tecido urbano existente mediante a dotación de espacios libres e 

equipamentos. 

 1.2.- Complementa esta estrutura central cun nodo dinamizador no extremo oeste 

Pedrasalgueira (Anxeriz) especializado un usos industriais vinculados á boa accesibilidade 

que proporciona a estrada AC-400 

 1.3.- Como actuación para o desenvolvemento plantéxase o remate da trama urbana de 

Pontepedra con operacións de solo urbano non consolidado e urbanizable que sirvan de 

transición entre o solo urbano existente na actualidade e o solo rústico circundante. 

 1.4.- Plantexa solo para actividades empresariais cunha dobre estratexia: regularización de 

actividades preexistentes na parroquia de Anxeriz (Pedrasalgueira e o Empalme) e solo 

para novos desenvolvementos urbanísticos nas zonas mellor comunicadas, entre 

Pontepedra e a Tablilla vinculado á EP-8401. 

 1.5.- Plantexa a regularización de ámbitos xurdidos á marxe do planeamento a partir do 

indicado na disposición transitoria décimo terceira da LOUPMRG 

 1.6.- O resto da ordenación municipal baséase no equilibrio territorial do concello mediante a 

utilización da estructura parroquial para a fixación de dotacións e equipamentos neste 

ámbito e a fixación de residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

 1.7.- Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos 

elementos naturais e patrimoniais. 

 

6.2.- Alternativa 2 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana (modelo expansivo) 

ubicados en zonas estratéxicas. 

 2.1.- Como no anterior, prevese a completación da malla urbana de Pontepedra e a súa 

mellora mediante operación de reforma interior. 

 2.2.- Prevese a creación de polos alternativos a Pontepedra en Pedrasalgueira e A Tablilla, 

vinculando operacións de crecemento da súa malla urbana e de segunda residencia, 

recollendo a edificación existente e mellorando as dotacións tanto de equipamentos como 

de infraestructuras. 

 2.3.- En coherencia co anterior plantéxase un modelo non preferencial e anisótropo. 

 2.4.- Como modelo de desenvolvemento empresarial contémplase exclusivamente a 

regularización das actividades existentes sen xerar solo para novos desenvolvementos 

industriais. 

 2.5.- En coherencia co anterior tamén se plantexa solo para regularización de asentamentos 

xurdidos á marxe do planeamento en base á D.T. terceira da LOUPMRG 

 2.6 e 2.7.- Tanto nos núcleo rurais como no solo rústico non se plantexan alternativas con 

respecto á anterior. 

 

6.3.- Alternativa 3 

Establece un modelo non xerarquizado. 

 3.1.- Este modelo diferenciase dos dous anteriores en que non se propón ningún núcleo 

reitor, pulando polo desenvolvemento individual de cada unha das parroquias a partir de 

pequenas actuacións de desenvolvemento residencial de edificación directa, exteriores ós 

núcleos existentes, que se amplían vinculadas fundamentalmente ás boas comunicacións e 

accesibilidade. 

 3.2.- Esta estrutura de asentamentos non xerarquizada compleméntase con actuacións de 

desenvolvemento residencial, vinculadas fundamentalmente ás parroquias con mellor 

accesibilidade. Dende ese punto de vista, considéranse zonas de boa accesibilidade as 

estradas AC-400 e AC-413 ó seu paso polas parroquias de Bardaos, Andoio e Anxeriz. 

 3.3.- No caso dos asentamentos rurais do concello xa se comentou no primeiro parágrafo 

que se amplían os mellor comunicados nun intento de xerar solo edificable de licenza 

directa en zonas de boa accesibilidade. 

 3.4.- Plantéxase, como no caso anterior, solo para actividades empresarias buscando a 

mellor situación de conectividade, pero neste caso deseñando un parque empresarial de 

incidencia supramunicipal, conservando a posición de mellor accesibilidade e topografía, na 

parroquia de Bardaos. 

 3.5.- Dada a importancia da nova implantación industrial que se plantexa, non se considera 

ningunha área de regularización de asentamentos industriais existentes. 

 3.6 e 3.7.- Para o resto do territorio rural do concello non se propoñen alternativas respecto 

ás definidas no modelo anterior. 
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6.4.- Análise das alternativas 

Tal e como se pode apreciar nos planos adxuntos ó presente documento ningunha das 

alternativas ocupa terreos que deban ser protexidos de maneira específica. Salvo pequenos 

ámbitos de núcleo histórico-tradicional, ningunha das propostas de desenvolvemento e 

delimitacións dos núcleos rurais e/ou solo urbano invaden terreo vinculado ás infraestructuras, 

ámbitos definidos como fitos paisaxísticos ou cuncas visuais, nin hábitats dos definidos no Atlas 

de Hábitats do Ministerio de Medio Ambiente, sexan ou non prioritarios. Tampouco se invaden 

zonas de bosque autóctono nin zonas protexibles das ribeiras dos ríos ou regatos, sexan ou non 

zonas inundables. Dende este punto de vista calquera das tres alternativas resulta viable. 

Dende o punto de vista da integración nas infraestruturas que definen a estrutura xeral e 

orgánica do territorio, compre indicar que nas tres alternativas, os principais desenvolvementos 

se vinculan ás vías de maior capacidade do concello, e que imbrican a este na estrutura 

comarcal. 

Dende o punto de vista dos obxectivos definidos nos puntos anteriores compre indicar o 

seguinte: 

 As alternativas 1 e 2 aproveitan en maior medidas as vantaxes comparativas de posición de 

Tordoia, como nodo de enlace das comarcas de Carballo, Ordes e Xallas, a través das 

estradas AC-400 e AC-413. 

 As alternativas 1 e 2 consolidan en maior media os núcleos principais de Pontepedra e 

Pedrasalgueira e da súa periferia inmediata incorporada á trama edificada mediante 

actuacións de carácter integral. 

 As alternativas 1 e 2 plantexan operacións estratéxicas de crecemento ordenado, da trama 

existente, de escala axeitada. 

 As tres alternativas propoñen opcións tanto para a residencia como para a actividade de 

maneira que os efectivos máis novos do concello non teñan que desprazarse ós concellos 

limítrofes. 

 A alternativa 2 establece crecementos con carácter selectivo nos núcleos rurais. 

 As alternativas 1 e 3 propoñen crear solo para o desenvolvemento de novas actividades 

empresariais. 

 Nas alternativas 1 e 2 propóñense ámbitos de xestión nos que se xerará solo de cesión co 

que acadar a diminución do déficit de dotacións. 

 

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Tordoia, a súa sustentabilidade, 

e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para o Concello a alternativa 1. 

 

6.5.- Análise das alternativas plantexadas contrapostas á alternativa 0 

 

A Alternativa “0” para o Concello de Tordoia sería continuar cun planeamento obsoleto, tendo 

que rexerse para o seu ordenamento municipal polo disposto na delimitación do solo urbano 

vixente. Esta alternativa non fai máis que acrecentar os problemas que está a padecer o 

concello na actualidade, e que sen ser inherentes directamente a cuestións urbanísticas si 

poden alcanzar dimensións moito maiores: despoboamento, falla de alternativas económicas, 

falla de equipamentos e dotacións, accións urbanizadoras sen directrices claras, situacións de 

ilegalidade urbanística, etc. 

Esta opción resulta inviable legalmente posto que segundo o indicado na disposición transitoria 

segunda da LOUPMRG o planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó 

disposto nesta Lei en calquera dos seguintes supostos: a) No prazo de tres anos. b) Cando se 

proceda á súa revisión.(...) 

En base ó anterior non foi incluída a alternativa “0” na definición de alternativas. 

Aínda así compre analizar o alcance da Alternativa “0”, é dicir, a non tramitación e aprobación 

do PXOM en relación coas outras alternativas presentadas. Neste caso, os efectos serían: 

 Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen 

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para este 

fin. 

 A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número de 

vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar en unha 

maior proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o 

desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: espazos 

vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

 Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

 Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. O difuso 

construtivo impide a concreción dunha rede que de resposta a esta eventualidade dun xeito 

sostible. 

 Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede urbana e rural de camiños 

xurdida sen planificación previa. 

 Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño acorde 

coas necesidades. 

 Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia 

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 
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7. IDENTIFICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DOS EFECTOS SOBRE O 

MEDIO 

O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio 

ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canta maior sexa a 

calidade ambiental e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa transcendencia 

depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa magnitude e 

incidencia. O impacto derívase dunha acción que produza un efecto sobre valores ambientais 

protexidos: 

1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se 

obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que a 

fan posible e sobre a que recaen os efluentes que produce. 

2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar ós 

recursos naturais ou ós ecosistemas, produción de emisións ou contaminantes, por cambios 

nos usos do solo ou utilizándoo de xeito inadecuado. Enténdese por efecto directo en que 

ten unha incidencia inmediata no medio, mentres que o indirecto ou secundario, afecta á 

interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto é acumulativo cando se 

prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non existir ou non aplicarse os 

sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou compensación. 

3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a 

diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso 

fundamental da vida. 

A continuación descríbense os impactos previstos nas variables de sustentabilidade, 

mencionando o tipo de impacto, o seu caracter (positivo ou negativo) ou a neutralidade do 

indicador fronte a implantación do Plan. 

 

7.1. Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

7.1.1. Ampliación do solo urbano 

Delimítase un ámbito, o P-01, cunha superficie total de 1,31 ha, situado no núcleo urbano de 

Pontepedra. Tal como se indica na Memoria do PXOM, esta acción está dirixidas á 

consolidación e colmatación do tecido urbano do núcleo de Pontepedra, e o seu impacto, 

considerando a reducida extensión que ten, pode considerarse positivo, porque redundará na 

calidade visual urbana e non consume solos novos, nin pola edificación nin pola xeración de 

novo viario. Por outra parte, non se prevén movementos de poboación que poidan introducir 

factores de insostibilidade no sistema actual. 

7.1.2. Ampliación dos núcleos rurais 

Dos 136 núcleos rurais do concello, o Plan delimita 133, cunha superficie total delimitada de 

679,82 ha como núcleo común. Esta acción pretende permitir o crecemento destes núcleos, 

sempre que exista demanda, dun xeito ordenado, seguindo o viario preexistente, completando 

os espazos baleiros e respectando as terras productivas do contorno. Non se detectan impactos 

en ningunha das variables analizadas máis aló do impacto positivo que suporá na paisaxe rural. 

7.1.3. Novos asentamentos programados 

Delimítanse cinco sectores de solo urbanizable, cunha superficie total delimitada de 34,78 ha, 

dous nas inmediacións do núcleo de Pontepedra, dos que un se vincula á posibilidade de 

desenvolvemento de usos residenciais de baixa densidade que completen a malla do solo 

urbano pola súa parte norte e outro para a posibilidade de desenvolvemento dun ámbito de solo 

industrial coa finalidade de fixar a poboación local, e outros tres na parroquia de Anxeriz, dous 

para posta en ordenamento de situacións xurdidas á marxe do planeamento de uso industrial e 

outra industrial tamén para rexeneración dunha canteira existente. 

Como se pode apreciar tan so dous sectores, os que se vinculan a Pontepedra, supoñen 

opcións novas de desenvolvemento, neste esquema definido nos parágrafos precedentes de 

reforzar a centralidade da capital municipal. 

Os desenvolvementos da parroquia de Anxeriz, derivan de situacións preexistentes, e o 

pretende PXOM regulalas e dotalas dunha mínima urbanización e condicións medioambientais 

satisfactorias. 

 S-02: O Concello de Tordoia considera unha decisión estratéxica fundamental a 

implantación de solo industrial para facilitar o proceso de creación e desenvolvemento de 

proxectos empresariais no municipio, que leva consigo a creación de postos de traballo e o 

desenvolvemento de actividades económicas, e evitar así a tendencia de decrecemento da 

poboación, que se puxo de manifesto nos últimos anos debido a que o sector da mesma que 

constituíu o potencial máis activo do Municipio tivo que desprazarse deste pola ausencia de 

oportunidades de traballo na localidade. 

Neste sentido, o Concello considera que unha das pezas básicas para facer posible o 

desenvolvemento empresarial é a dispoñibilidade de solo e infraestructuras adecuadas para a 

implantación e posterior desenvolvemento de actividades desta natureza. Plantéxase así un 

pequeno polígono industrial que dará cabida fundamentalmente a industrias do ámbito local, 

para acoller as instalacións de tamaño pequeno a medio, cun grao de contaminación baixo, que 
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neste momento se están a situar no ámbito rural, en moitos casos á marxe da lexislación 

urbanística. 

Dende ese punto de vista a ubicación idónea da peza que se destinará a parque empresarial na 

zona de Montevello responde ós seguintes criterios: 

- Unha boa accesibilidade viaria con conexión directa coa estrada CP-8401. 

- Terreos de topografía favorable  

- Terreos nos que non concorran circunstancias que os fagan especialmente protexibles 

como masas forestais de importancia, concentracións parcelarias, potencialidade agrícola, 

paisaxística, medioambiental etc. 

- Proximidade ós principais asentamentos de poboación do concello pois o que se pretende é 

precisamente a fixación da poboación local, neste caso constituído polos agregados 

Pontepedra-Soufe-Balsa-Montevello ó sur e toda a parroquia de Bardaos ao norte, dando 

servizo directo así ás parroquias máis poboadas do termo municipal  

Debido ás condicións topográficas da zona, deberase prever unha nova depuradora de augas 

residuais. O abastecemento de auga, como se indica no apartado correspondente da memoria 

do PXOM, considérase suficiente. 

De cara a xustificar a necesidade deste solo, o concello realizou unha enquisa entre os 

empresarios da zona, dando como resultado unha demanda de arredor de 60.000 m2. 

 S-03 e S-04: A clasificación destes solos como urbanizables, na parroquia de Anxeriz, 

en Pedrasalgueira, ven motivada pola existencia de dúas grandes empresas, de vital 

importancia para o desenvolvemento da zona e que xurdiron á marxe do planeamento, sendo 

necesaria súa regularización, por motivos socioeconómicos e medioambientais. Polo que 

respecta ás necesidades infraestruturais cabería indicar que é necesaria a construción duns 

depósitos con estación de tratamento para o abastecemento e unha depuradora, así como a 

construción dos colectores subterráneos ata esta. Así aproveitaranse estes novos 

desenvolvementos para a execución do abastecemento e saneamento da parroquia de Anxeriz, 

unha das máis poboadas do concello e con moitas dificultades pola súa posición xeográfica para 

o enlace coa rede xeral municipal. A conexión viaria realizarase a través da estrada AC.400. 

Nos planos correspondentes indícase a posición da nova depuradora e os novos depósitos así 

como os colectores ata estes. Asemade nas fichas de desenvolvemento destes sectores 

imponse a obriga da execución destes servizos. 

 S-05: Trátase dunha bolsa de solo urbanizable situada nos terreos dunha antiga mina, 

coa finalidade da súa rexeneración, destinándose a usos industriais, coa finalidade de servir de 

ampliación para poñer en ordenamento as actividades que neste momento se atopan ocupando 

parte destes terreos así como para novas industrias que, atraídas polas existentes, poidan 

xurdir. As necesidades de saneamento deberanse cubrir coa construción dunha depuradora con 

capacidade suficiente para as necesidades dos núcleos circundantes, cunha capacidade de 

depuración de 200 m3/día. Polo que respecta ó abastecemento compre indicar que existen na 

actualidade un bo número de captacións que se producen na ladeira onde se localiza a mina, 

motivo polo cal a existencia de auga está garantida sendo necesaria a construción, con cargo ó 

desenvolvemento do sector, dunha estación de tratamento de auga e uns depósitos con 

capacidade suficiente para a parroquia de Anxeriz, cuantificada en 500 m3. A capacidade viaria 

estarán garantida a través da AC-400 e CP-1914 coas que linda. 

En ningún destes solos concorren circunstancias que os fagan especialmente protexibles, 

tratándose fundamentalmente de terreos da mina (S-05), terreos alterados pola edificación 

existente como os situados en Pedrasalgueira (S-03 e S-04) e terreos de baixa productividade 

forestal, adicados maioritariamente a monte baixo e repoboación de eucalipto, no que tamén se 

atopa a día de hoxe algunha edificación de carácter industrial (S-02). Tampouco se dan en 

ningunha delas potencialidades paisaxísticas. 

Os aproveitamentos repártense da maneira máis racional buscando no uso industrial o máximo 

aproveitamento permitido pola lexislación vixente e a baixa densidade para as zonas destinadas 

a usos residenciais por consideralas máis axeitadas para o entorno. 

7.1.4. Ubicación de novas dotacións 

De acordo co establecido na LOUPMRG, o Plan prevé unha superficie total de 13,3 ha para 

espazos libres e zonas verdes programadas, todas elas situadas en Pontepedra, repartidas do 

seguinte xeito: 

 ZVX-2: Zona verde no río Viladabade (1,38 ha) 

 ZVX-3: Zona verde no entorno da piscina (2,90 ha) 

ZVX-4: Zona verde no río Pontepedra (4,31 ha) 

 

7.2. Descrición dos impactos 

Os obxectivos xerais do Plan Xeral de Tordoia atópanse no capítulo 5 do ISA. A formulación e 

realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o concello de Tordoia ten unha 

orientación destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, urbanísticamente 

equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores condicións e calidade de 

vida para os seus habitantes. 

Neste capítulo identifícanse as alteracións que se producen sobre o medio debidas ás accións 

propostas polo PXOM. 
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7.2.1. Efectos ambientais das actuacións do PXOM: Metodoloxía 

Xerarquízanse os impactos identificados e valorados para coñecer a súa importancia relativa. 

Así mesmo, faise unha avaliación do impacto global. 

CARÁCTER: Fai referencia a súa consideración positiva ou negativa respecto ao estado 

previo á actuación. Indica se a actuación é beneficiosa ou prexudicial. Considérase 

impacto positivo o admitido como tal tanto pola comunidade técnica e científica como 

pola poboación en xeral, no contexto dunha análise completa de custes e beneficios 

xenéricos e das externalidades da actuación contemplada. Considérase impacto 

negativo aquel que se traduce en perda de valor natural, estético, cultural, paisaxístico, 

de produtividade ecolóxica, ou en aumento dos prexudicios derivados da contaminación, 

da erosión ou colmatación e demais riscos ambientais en discordancia coa estrutura 

ecolóxico-xeográfica, o carácter e a personalidade dunha área determinada. Cando o 

impacto non é negativo nin claramente positivo, poderá clasificarse como neutro. 

TIPO DE ACCIÓN. Describe o modo de producirse o efecto da acción sobre os 

elementos ou características ambientais: se o impacto é directo, indirecto ou sinérxico 

con outros. 

DURACIÓN: Este criterio refírese á escala de tempo na que actúa o impacto. Pode ser 

temporal (alteración non permanente no tempo, cun prazo que pode determinarse ou 

estimarse) ou permanente (alteración indefinida no tempo de factores de acción 

predominante na estrutura ou na función dos sistemas de relacións ecolóxicas ou 

ambientais presentes no lugar). 

MOMENTO. Refírese ao momento en que se manifesta o impacto. Denomínase  efecto 

a corto, medio e largo prazo, respectivamente, aquel cuia incidencia pode manifestarse, 

respectivamente, dentro do tempo comprendido nun ciclo anual, antes de cinco anos ou 

nun prazo superior. 

SINERXÍA. Fai referencia á combinación dos efectos para orixinar un maior. Neste caso, 

refírese a impactos simples, acumulativos e sinérxicos. Efecto simple é o que se 

manifesta sobre un só compoñente ambiental, ou cuio modo de acción é individualizado, 

sen consecuencias na indución de novos efectos, nin na da súa acumulación, nin na da 

súa sinerxía. O efecto acumulativo é aquel que, ao prolongarse no tempo a acción do 

axente indutor, incrementa progresivamente a súa gravidade, a causa da inexistencia de 

mecanismos de eliminación con efectividade temporal similar a do incremento do axente 

causante do impacto. Un efecto sinérxico é o que se produce cando co efecto conxunto 

da presenza simultánea da varios axentes supón unha incidencia ambiental maior que o 

efecto suma das incidencias individuais contempladas illadamente. 

REVERSIBILIDADE. Ten en conta a posibilidade, dificultade ou imposibilidade de 

retornar á situación anterior á actuación. 

RECUPERABILIDADE. Un impacto recuperable é aquel no que a alteración pode 

eliminarse. Pola contra, un impacto irrecuperable é imposible de recuperar, sexa pola 

acción natural ou humana. 

EXISTENCIA DE MEDIDAS CORRECTORAS. Ten en conta cando se poden adoptar 

prácticas ou medidas correctoras que minoren ou anulen o impacto. 

Unha vez caracterizados os diferentes impactos, procédese á valoración dos impactos negativos 

segundo a seguinte escala de niveis de impacto: 

COMPATIBLE. Carencia de impacto ou recuperación inmediata tralo cese da actividade. 

Non precisa medidas protectoras ou correctoras. 

MODERADO. A súa recuperación non precisa medidas protectoras ou correctoras 

intensivas, e a consecución das condicións ambientais iniciais require certo tempo. 

SEVERO. A magnitude do impacto esixe, para a recuperación das condicións do medio, 

a adecuación de medidas protectoras. A recuperación, aínda con estas medidas, require 

un período de tempo dilatado. 

CRÍTICO. A magnitude é superior ao umbral aceptable. Este impacto produce unha 

perda permanente na calidade das condicións ambientais, sen recuperación posible, 

incluso coa adopción de medidas protectoras ou correctoras. 

Tamén se recollen os impactos cualificados como positivos. Sobre este tipo de impactos, a 

valoración limítase a recoller a súa presenza, sen levar a cabo unha identificación de 

magnitudes ou niveles diferenciados de beneficio. 

7.2.2. Identificación e valoración das actuacións do PXOM 

As fontes de contaminación actuais e os impactos previos á entrada en vigor do PXOM 

(Alternativa “0”) están descritos no punto 4.7.1. do ISA.  

As actuacións urbanísticas previstas polo PXOM de Tordoia descríbense no punto 7.1. deste 

ISA. Estas actuacións constitúen as únicas fontes de impactos sobre o territorio de Tordoia 

derivadas da implantación do PXOM. 
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Restos de plásticos do ensilado da herba 

 
Restos de plásticos do ensilado da herba 

 
Antena de telefonía celular (Parroquia de Cabaleiros) 

7.2.2.1. Solos 

Polo que fai ao consumo ou artificialización deste recurso, non están previstos máis 

desenvolvementos que os descritos no punto 7.1 do presente Informe.  

As accións urbanísticas previstas polo PXOM están encamiñadas a regularizar e consolidar o 

solo residencial do concello, e a regularización de industrias e residencias que quedaron fora de 

ordenación no seu momento. Na maior parte dos casos trátase de solos xa transformados e 

ocupados, polo que o consumo de solo virxe é escaso.  

Considérase un impacto negativo, directo, permanente no horizonte de vixencia do PXOM, 

simple, irreversible e irrecuperable.  

7.2.2.2. Augas 

O Plan non vai alterar o ciclo hídrico preexistente en Tordoia, tanto nas augas superficiais (río 

Lengüelle) como nas subterráneas. O único impacto previsible é o aumento da demanda de 

auga nas ampliacións das áreas industriais. Este impacto está contemplado polo Plan, e será 

inapreciable na área urbana. En relación co eventual aumento no consumo de auga está a 

produción de efluentes, maior na área industrial e inapreciable na urbana. Este impacto está 

tamén previsto no Plan a través das correspondentes depuradoras. 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Tordoia inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que as ampliacións dos núcleos rurais tradicionais existentes 
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non ocupan espazos cualificados como de risco alto ou medio. No ámbito urbano de Tordoia 

aparece o ARPSI ES014-CO-06-04-30 (Rego de Sunqueira río Pontepedra ou Bustelo). Este 

ARPSI ten a particularidade que está localizado no medio dun núcleo urbano. O Plan incorpora 

as zonas de periodo de retorno T-100 e T-500 e zona de fluxo preferente. En base a elas, 

condiciona a edificación nas ordenanzas de solo urbano e no solo urbano non consolidado P-01 

(ver plano C-U). 

Polo que fai ao aumento no consumo de auga e a produción de efluentes, considérase un 

impacto negativo, directo, permanente, acumulativo, reversible e recuperable. No caso dos 

efluentes contémplanse medidas correctoras (depuradoras). 

7.2.2.3. Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM non terán ningún tipo de impacto sobre 

o clima da área obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 

7.2.2.4. Calidade ambiental 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre a calidade ambiental 

preexistente: non aumentará significativamente o tráfico rodado, polo tanto, non se producirán 

impactos na atmosfera nin contaminación acústica máis aló dos preexistentes. 

7.2.2.5. Patrimonio histórico-artístico 

A aplicación e desenvolvemento do PXOM non terá ningún efecto sobre o patrimonio cultural de 

Tordoia. 

7.2.2.6. Flora e fauna 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais do concello, polo tanto non 

se producirá ningún tipo de afección á fauna e á flora do territorio municipal. Os ámbitos 

propostos para a ampliación da malla urbana están xa artificializados e, por tanto, carentes de 

vexetación. A ampliación dos solos industriais se desenvolve nunhas áreas xa antropizadas, e 

carentes de valores naturais. 

7.2.2.7. Paisaxe 

Este impacto refírese á alteración da paisaxe preexistente, alteración producida pola perda de 

naturalidade a causa dos traballos da urbanización. De todas as actuacións previstas no PXOM, 

o impacto paisaxístico máis significativo será o derivado da execución da acción de ampliación 

da malla urbana e a creación de solo industrial. Fora destes ámbitos o PXOM non intervén e, 

por tanto, non altera a paisaxe preexistente nin afecta a fitos visuais singulares. 

No caso das ampliacións da malla urbana e do solo industrial, o impacto pode considerarse 

como de carácter neutro, xa que pretende integrar na actual malla urbana edificacións xa 

existentes. O tipo de acción será sinérxico, permanente, acumulativo, irreversible e 

irrecuperable. 

As áreas de ampliación da malla urbana son as seguintes: 

Solo urbano non consolidado P-01: 

 

Como se pode apreciar o solo está totalmente transformado e cunha calidade ambiental e 

paisaxística baixa. A transformación deste solo terá máis ben efectos positivos sobre o ámbito ó 

rematar unha trama urbanizada a medio executar. 

Ampliación do solo industrial. 

No caso da ampliación de solo industrial, a acción persigue dotar ao concello de solo axeitado 

para o desenvolvemento das actividades económicas, sendo o impacto paisaxístico negativo, 

directo, permanente, acumulativo, irreversible e irrecuperable, aínda que susceptible de receber 

medidas correctoras, destinadas fundamentalmente a reducir o impacto visual, xa que, no caso 

da acción S-05, suporá a rexeneración dos solos da antiga mina de Anxeríz. 

Regularización e ampliación das actividades industriais existentes: 
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Dúas destas actividades se sitúan no núcleo de Pedrasalgueira, inseridas nos espazos 

intermedios das edificacións. 

A calidade paisaxística deste núcleo é moi baixa, composto na súa meirande parte por 

edificacións recentes que xurdiron no contorno das estradas, algunhas delas sen rematar e 

dunha calidade arquitectónica escasa, 

 

Considernado unhas mínimas medidas de integración ambiental, as condicións do núcleo van 

mellorar con estes desenvolvementos. Por outra banda a calidade visual deste asentamento xa 

se atopa moi deteriorada a día de hoxe e a actuación non suporá empeoramento destas 

condicións. 

 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

85

 

O solo urbanizable S-05 ocupa os terreos dunha antiga canteira, totalmente transformada, 

motivo polo cal a súa recuperación, para novos usos industrias terá un efecto positivo na 

paisaxe. 

 

Por último o sector S-02 ocupa terreos forestados counha paisaxe claramente seminatural e de 

valor medio. Terán que tomarse as medidas de integración necesarias para minimizar os 

impactos paisaxísticos sobre o contorno. 

7.2.2.8. Enerxía 

Prevense lixeiros aumentos do consumo de electricidade, derivado do eventual aumento da 

actividade industrial. 

Considérase un impacto negativo, directo, permanente, sinérxico, irreversible e recuperable. 

Prevense medidas correctoras, tendentes ao aforro enerxético. 

7.2.2.9. Residuos 

Prevense lixeiros aumentos na produción de residuos de tipo industrial, derivado do eventual 

aumento da actividade industrial. 

Considérase un impacto de carácter negativo, directo, permanente, simple, reversible e 

recuperable con medidas correctoras (reciclaxe e valorización de todo tipo de refugallos). 

7.2.2.10. Incremento da contaminación e demanda de recursos 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, só se prevé un aumento 

significativo de recursos (materias primas e enerxía) na ampliación e adecuación da área 

industrial. No caso da ampliación da malla urbana, non se prevén modificacións estruturais. No 

caso da área industrial, o impacto esperado é negativo, directo, permanente, acumulativo, 

irreversible e irrecuperable, susceptible de receber medidas correctoras, destinadas a minimizar 

o impacto no solo, na paisaxe, promover o aforro enerxético, o impacto sónico e a produción de 

residuos. 

7.2.2.11. Movilidade-accesibilidade 

O desenvolvemento do Plan non vai alterar a actual localización dos equipamentos nin se 

producirán actuacións sobre a rede viaria actual. Polo tanto, non se prevé ningún impacto sobre 

a mobilidade da poboación nin sobre a accesibilidade ao centro urbano e aos equipamentos 

públicos. A nova masa crítica xerada na área industrial de Tordoia si que vai xerar novas 

necesidades de mobilidade, derivada tanto da propia actividade económica que se desenvolverá 

nela como polas necesidades de desprazamento dos traballadores. Como ocurre coa poboación 

do concello, estas necesidades resolveránse fundamentalmente por medios de transporte 

privados, dada a febleza e escasa funcionalidade do transporte público, sobre todo polo que fai 

ao horario laboral. Este impacto se concreta nun aumento de tráfico producido pola nova 

actividade industrial (actividade+movementos laborais). Este impacto é negativo, directo, 

permanente, recuperable e reversible. No caso do aumento do ruído debido ao aumento do 

tráfico rodado nestes ámbitos, é susceptible de receber medidas paliativas, como a limitación de 

velocidade no interior da área industrial e o emprego de pavimentos sonoreductores. 

7.2.3. Valoración dos impactos identificados 

De todos os factores ambientais considerados neste capítulo, do desenvolvemento do PXOM de 

Tordoia só se identifican impactos en solos, augas, paisaxe, enerxía, demanda de recursos, 

mobilidade-accesibilidade e produción de resíduos. Estes impactos proceden exclusivamente da 
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ampliación do solo industrial. A ampliación dos núcleos rurais proxéctase ao longo do tempo, e 

non vai producir ningún tipo de impacto.  

Os impactos considéranse de tipo global. É dicir, non se diferencia entre fases de obras e fase 

de explotación ou funcionamento do plan, agás no caso da ampliación da área industrial, na que 

o impacto na fase de obras será maior e de carácter non permanente 

7.2.3.1. Impactos derivados da ampliación de solo industrial 

Dadas as características da acción urbanística, produciránse afeccións de tipo moderado sobre 

os solos (eventuais movementos de terras e artificialización, que serán escasos, dado o grao de 

artificialización preexistente), as augas (demanda de auga e aumento na demanda de 

saneamento), paisaxe, aumento no consumo de enerxía, no consumo de recursos nas fases de 

urbanización e construción da área industrial e na produción de residuos de tipo industrial na 

fase de funcionamento, aumento do tráfico rodado, que producirá un aumento das inmisións á 

atmósfera e aumento do ruido. 

7.2.4. Capacidade de acollida do territorio 

Dadas as características das accións urbanísticas previstas, e o medio en que se desenvolven, 

permiten concluír que a capacidade de acollida deste territorio é, salvo en determinadas zonas, 

media. As zonas de alta capacidade de acollida coinciden con contornos xa urbanizados e 

edificados como os núcleos de Pontepedra, Pedrasalgueira e a Tablilla ou zonas degradadas 

como as canteiras existentes. 

 

7.3. Avaliación dos impactos. A matriz de Leopold 

A matriz de Leopold é unha ferramenta útil para analizar un sistema complexo. Identificando e 

cualificando con precisión os riscos medioambientais derivados, neste caso, da urbanización. 

Este sistema emprega un cadro ou matriz de dobre entrada. Nas columnas detállanse as 

accións humanas que poden alterar o sistema en cuestión, mentres que nas filas colócanse as 

características do medio susceptibles de ser alteradas. Compróbase se cada unha das accións 

que se van a levar a cabo poden afectar ó factor ambiental correspondente. Se é así, ponse 

unha diagonal: no triángulo esquerdo valórase (de 1 a 10) a magnitude do impacto (extensión ou 

escala do impacto), e no dereito, a importancia do impacto (consecuencias do impacto. Así 

mesmo, ponse un + ou un – segundo o impacto sexa positivo ou negativo respectivamente. 

m i m i m i m i m i m i m i m i m i

solos 4 3 3 2 5 3 2 1 3 3 1 1 1 1 4 2 2 3

fact físicos sing

cal auga superf 1 2 1 4 2 2 2 1

ca auga subt 3 3 2 1

procs erosión 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2

árbores 2 1 2 1 1 1 1 1

arbustos 2 2 2 1 1 1 1 2

estr herbáceo 2 2 2 1 1 1 1 2

aves

esp terrestres

esp acuáticas

esp en perigo

agricultura 3 1 3 1 2 1 4 2 3 2 4 1

zonas húmidas

zonas urbaniz 3 2 2 1 2 1 3 2

intereses paisaxe (vistas)

humanos e naturalidade 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1

estéticos zonas protex

21 17 17 14 16 13 16 12 8 7 12 7 1 1 9 7 6 5

38 31 53 40 15 12

106 magnitude

83 importancia

m: magnitude do impacto

i: importancia do impacto
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Todas as accións urbanísticas a desenvolver polo Plan son de pequeno tamaño (baixa 

magnitude) e, dado que non afectan a espazos naturais ou de interese patrimonial, a 

importancia tamén e baixa. Considérase que, dende o punto de vista da calidade visual, non se 

produce ningún tipo de impacto, a excepción do desenvolvemento do sector de solo urbanizable 

S-02, posto que as principais actuacións se desenvolven en zonas con capacidade de acollida 

alta, pola súa baixa calidade paisaxística. Pola contra, e polo que fai ao tecido urbano de 

Tordoia, os impactos son positivos, dado que se irán eliminando os espazos vacantes, as 
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diferenzas nas tipoloxías construtivas, as diferenzas en alturas e a mestura de usos no núcleo 

así como a integración dos equipamentos dispersos, grazas ao urbanismo de calidade que o 

Plan pretende implantar. 
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8. DESEÑO DE MEDIDAS 

Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar 

calquera efecto negativo para medio ambiente ou ámbito socioeconómico derivado da aplicación 

do PXOM de Tordoia. Ademais, este apartado complétase co programa de seguimento que 

figura no punto 11 do presente documento. 

As medidas recollidas a continuación deséñanse tendo en conta a natureza dos efectos 

estratéxicos da alternativa seleccionada sobre as variables de sostibilidade, tanto para 

potencialos, caso de ser positivos, ou para corrixilos ou compensalos, caso de ser negativos. 

Como xa se ten dito en varias oportunidades neste documento, os impactos máis importantes 

que se prevén no desenvolvemento e aplicación do PXOM de Tordoia procederán da propia 

urbanización, na súa fase de obras e na medida en que sa vaia desenvolvendo o Plan, impactos 

que son puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e importancia 

dado o pequeno tamaño das actuacións, o escaso consumo de solo e o cambio de uso deste. 

Por outra parte, e dado o modelo centralizado que persegue o Plan, tampouco se contemplan 

actuacións de construción de viais, senón que se aproveita e adecúa o preexistente, salvo os 

que se poidan crear como desenvolvemento do solo urbanizable. 

Posteriormente, ao finalizar as eventuais obras de urbanización, os impactos derivados dos 

potenciais incrementos de poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de 

abastecemento de auga, maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU 

e residuos industriais, necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas 

necesidades de mobilidade e creación de emprego) están suficientemente contempladas e 

previstas polo Plan, e, en todo caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa 

entidade e magnitude. 

Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor natural 

ou paisaxístico, e as eventuais afeccións poden derivarse das fases construtivas, restaurándose 

a naturalidade ao finalizar as obras. 

8.1. Medidas preventivas 

As medidas preventivas están dirixidas a corrixir os efectos negativos producidos polas accións 

do Plan., no seu foco ou orixe, evitando –ou minimizando- a aparición dun impacto negativo 

sobre o medio. Polo tanto, trátase do medio máis axeitado para evitar a aparición de impactos 

negativos a consecuencia do desenvolvemento das acción previstas polo Plan. Estas medidas 

recóllense a continuación, agrupadas segundo a fase de desenvolvemento do Plan nas que se 

aplican: 

 Criterios de deseño: medidas que condicionan o deseño da ordenación urbanística 

proposta, co fin de evitar a aparición de impactos negativos pola súa causa. 

 Revisións e análise: medidas que establecen a periodicidade da revisión das variables, en 

función do desenvolvemento do Plan, co fin de evitar a posible aparición de focos de 

impacto negativo, corrixíndoos antes de que se produza a afección. 

 Control de proxectos: medidas dirixidas a condicionar os proxectos que se desenvolvan a 

consecuencia da aplicación directa dio Plan, co obxectivo de impedir calquera afección ao 

medio ambiente. 

 Control de obras: medidas dirixidas a impedir a afección ao medio durante a execución das 

obras, desenvolvidas a consecuencia da aplicación do planeamento (obras de urbanización 

principalmente). 

 Control de actividades: medidas de control sobre as actividades levadas a cabo no concello 

(actuáis e futuras). 

8.1.1. Criterios de deseño 

 No deseño de ordenación do Plan, así como nas previsións temporais e económicas do seu 

desenvolvemento seguiránse os criterios que favorezan e melloren a sostibilidade do Plan. 

 O alumeado público do concello deseñarase tendo en conta as medidas de contaminación 

lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e conforme á lexislación 

vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia enerxética onde sexa 

posible. 

 Para as novas vivendas se aplicarán as medidas correctoras destinadas a frear a entrada de 

Radón nos edificios nos límites de seguridade previstos no CTE. Ademais, evitarase o 

emprego de materiais de construción xeradores de Radón, como os cementos de baixa 

calidade, elaborados a base de escorias da industria metalúrxica. 

 Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículos nos núcleos urbanos, e empregaránse, cando sexa posible, solucións 

de pavimentos sonorreductores e velaráse pola redución da velocidade nos núcleos urbanos 

do concello. 

 O viario (novo ou o acondicionado) farase do xeito máis permeable posible, deixando as 

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. O cicho hídrico nas 

vías respectarase mediante unha rede de recollida de pluviais. 

 A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra, disposte en pasillos 

eléctricos convenientemente illados, así como as subestacións e transformadores, co fin de 

evitar a contaminación electromagnética. Por outra parte, en Tordoia identifícanse, 

alomenos, unha antena de telefonía celular no propio núcleo de Pontepedra, concretamente 
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en N43º04.90 W08º33.10, e que, por estar situada nun outeiro, é visible dende toda a coroa 

que circunda o núcleo de Pontepedra, da que non se coñece a potencia de emisión nin a 

súa cobertura de radiofrecuencia. 

 No solo destinado a actividades económicas adoptaránse medidas para que o deseño dos 

edificios e trazado e deseño dos distintos tipos de viario contribúan a mellorar e minimizar o 

impacto deste tipo de superficies industriais no territorio. Disporánse aparcamentos para 

vehículos pesados e lixeiros en relación directa cos espazos verdes e públicos, amparados 

por masas vexetais para evitar impactos visuais. 

8.1.2. Revisións e análises 

 Remitirase ao órgano ambiental, cunha periodicidade anual, un informe no que se inclúa a 

actualización de cada un dos indicadores definidos no plan de seguimento. 

 Como non se pode prever con exactitude o ritmo de crecemento demográfico do concello, 

establécese, como norma xeral, a revisión e valoración dos efectos ambientais do Plan 

cando se acade un incremento de poboación equivalente ao consumo do 20% da 

edificabilidade máxima prevista no Plan. 

 Cando se acade un consumo superior ao 20% da edificabilidade máxima prevista no Plan 

realizarase un estudo de tráfico rodado e medición da contaminación acústica e atmosférica, 

por si é preciso establecer medidas correctoras. 

 Realizaranse análises periódicos da calidade das augas para controlar verquidos aos cursos 

fluviais, de xeito que se cumpran os obxectivos fixados no PHGC. 

 Os depósitos de combustible e as súas redes de distribución realizarán probas periódicas de 

estanquidade de acordo coa lexislación vixente. 

 A subministración de auga potable e a rede de saneamento proxectada garantirá o correcto 

abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. Os vertidos á rede de 

saneamento das empresas que se instalen nas áreas industriais serán asimilable sa augas 

residuais domésticas, depurando previamente os seus efluentes cando sexa necesario. 

8.1.3. Control de proxectos 

 O concello comprobará o cumprimento da normativa sectorial canto da instalación de paneis 

solares nas edificacións de nova construción e naquelas que sexan obxecto de 

rehabilitación. Ademais, crearase un rexistro das edificacións que teñan instalación de 

produción de enerxías renovables. 

 O concello esixirá, con carácter previo á aprobación de proxectos de urbanización, o 

cumprimento da condición de que se leve a cabo a execución das obras que garantan o 

abastecemento de auga. 

 Esixiráse aos propietarios de solos sometidos a proxectos de xestión encamiñados ao 

desenvolvemento urbanístico dos mesmos a garantir a asunción dos gastos suplementarios 

que supoñan para as infraestruturas públicas. Esta garantía será condición necesaria e 

previa para o inicio da xestión dos ámbitos a desenvolver. 

 Na fase de redacción dos proxectos de urbanización porase especial atención nos cálculos 

das redes de evacuación de pluviais, co fin de compensar a perda de permeabilidade a 

causa da pavimentación e a edificación. O concello comprobará a validez dos mesmos, así 

como o cumprimento na execución das obras. 

 Os eventuais plans parciais e proxectos de urbanización contemplarán os seguintes 

aspectos: 

o O axardinamento dos espazos comúns e públicos levarase a cabo con especies 

adaptadas ao medio, co fin de diminuír a frecuencia da rega. 

o Primarase o deseño de espazos de tipo natural, con especies herbáceas que teñan 

baixas necesidades de auga. 

o As piscinas comunitarias, de habelas, deseñaranse con sistemas de mantemento 

que permitan os mínimos cambios de auga, ou reduzan o consumo da mesma. 

 A cuberta vexetal que se vexa alterada reconstruirase na medida do posible mediante 

solucións de revexetación ou reposición das especies alteradas. As zonas verdes 

deseñaranse do xeito máis natural posible, alterando a mínima fracción posible. 

 Con carácter previo á execución das seguintes accións, verificarase a existencia de 

especies protexidas, co obxectivo de deseñar as medidas preventivas máis axeitadas: 

o S-02: Ao norte deste ámbito identifícase unha área de presenza da rá vermella 

(Rana temporaria) 

o S-05: O seu límite suroeste coincide coa presenza de Rana temporaria e coa área 

prioritaria de Centaurea ultreiae. 

 Os proxectos contemplarán a instalación de barreiras que reduzan a incidencia do ruído en 

zonas habitadas, e que difuminen a presenza da zona urbanizada dende o exterior no caso 

das industrias. 

 As edificacións se adecuarán á contorna, establecendo condicións estéticas nas ordenanzas 

da edificación. Na zona industrial evitarase a edificación con lonxitudes excesivas. 

 A revexetación farase con especies autóctonas, evitando deseños excéntricos que rompan 

coa harmonía da contorna. 

 As industrias ou actividades que se implanten no concello deberán cumprir coa lexislación 

vixente no referente á avaliación do impacto ambiental, e o concello seguirá e controlará os 

proxectos industriais que se desenvolvan, co fin de evitar a acumulación de efe4ctos 

derivados e garantir a compatibilidade territorial co uso industrial. 
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8.1.4. Control de obras 

 Nas fases de obras, reconstruirase sempre a topografía orixinal, traballando dende o punto 

de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

 Non se alterará a cobertera edáfica e se protexerá ao máximo en aqueles lugares onde se 

desenvolvan obras. A protección do solo é fundamental dado o seu poder depurador a 

través da súa capacidade filtrante, actividade biodegradante, retención de anións e 

retención de catións. 

 En calquera fase de obras nas que se empregue maquinaria pesada, evitarase a 

compactación do terreo, a invasión de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de 

calquera tipo procedente das máquinas e as invasións de cauces fluviais. Tamén se 

impedirán aportacións de materiais alóctonos destinados a recheos e, en xeral, impedirase 

calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

 A maquinaria empregada deberá cumprir coa normativa en materia de emisións acústica e 

atmosférica. 

 As empresas de construción deberán estar inscritas no Rexistro Xeral de Produtores e 

Xestores de Residuos de Galicia para realizar actividades de produción de RCD. 

 Antes do inicio das obras deberán presentar ante a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental un plan de xestión de residuos (RCD) en obra, presentando xustificantes ante esa 

dirección xeral dous meses despois do remate das obras. 

 Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 

escavacións, construcións ou calquera outra fonte de residuos da construción en vertedoiros 

autorizados e en aqueles lugares que garantan o seu correcto reciclado. Posteriormente ás 

fases de obras de urbanización, estableceranse as garantías necesarias, vía ordenanza 

municipal, para evitar verquidos, indicando as características destes e os niveis máximos 

permitidos, co fin de protexer axeitadamente os cursos fluviais de Tordoia de vertidos 

líquidos. 

8.1.5. Control de actividades 

 Vixiaráse o cumprimento do disposto no Anexo III (Resumo das técnicas e medidas 

propostas para a protección ambiental) da Autorización Ambiental Integrada da Granxa 

porcina das Travesas (Clave 2010/1015_IPPC). 

 Reservarase un espazo para situar un punto limpo e centro de clasificación de residuos 

urbanos e industriais reciclables. Este punto limpo terá a dimensión suficiente e conexión co 

viario. Tamén reservaranse espazos para o depósito e recollida de residuos procedentes da 

actividade gandeira (principalmente, plásticos do ensilado de forraxes), evitando a súa 

dispersión polo territorio e impedindo, vía ordenanza, a incineración destes residuos. 

 Evitarase a dispersión indiscriminada de xurros e os vertidos debidos dunha mala práctica 

no seu almacenaxe. Para evitar os impactos negativos ocasionados pola actividade 

agrogandeira, inclúense as seguintes recomendacións do Código de Boas Prácticas 

Agrícolas (Directiva do Consello 91/676/CEE e Real Decreto 261/91), recomendacións que 

deberán estar tamén detalladas no Plan de Acción da Axenda 21 Local (cando esta se 

redacte), aproveitando as sinerxias xeradas polo PXOM. 

 O concello elaborará un plan de xestión de residuos urbanos e industriais. 

8.2. Medidas correctoras 

As medidas correctoras están dirixidas a corrixir os efectos negativos producidos polas accións 

do Plan, diminuíndo o seu grao de afección sobre o medio. Polo tanto, trátase do medio máis 

axeitado para evitar a aparición de impactos negativos das acción previstas polo Plan, unha vez 

producidos. 

Estas medidas se recollen a continuación, agrupadas segundo a fase de desenvolvemento do 

plan nas que se aplican: 

 O concello habilitará políticas que favorezan a implantación de empresas, e que se 

complementen con programas de formación e emprego que permitan a inserción da 

poboación nas novas actividades. 

 O incremento de recursos municipais procedentes do eventual aumento da poboación 

empregarase para a rehabilitación e mantemento das zonas rurais, para compensar o 

crecemento das áreas urbanas, e para manter o carácter tradicional e agrario dos núcleos. 

Tamén, o concello impulsará a difusión do patrimonio cultural, a través de actividades que 

impliquen á poboación. 

 O concello esixirá, con carácter previo á aprobación dos proxectos de urbanización, o 

cumprimento da condición de que se realice a execución das obras que garantan o 

abastecemento de auga, e esixirá dos propietarios dos solos sometidos a procesos de 

xestión encamiñados ao desenvolvemento urbanístico dos mesmos a prestar garantias 

relativas á asunción dos gastos suplementarios que supoñan para as infraestruturas 

públicas, garantía que será condición necesaria e previa pàra o inicio da xestión dos 

ámbitos a desenvolver. 

 A normativa incorporará medidas de integración paisaxística das edificacións tanto no 

ámbito do solo rústico como dos núcleos rurais e do solo urbano. 
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9. ESTABLECEMENTO DUN PLAN DE SEGUIMENTO 

9.1. Indicadores de sustentabilidade 

Co fin de poder realizar unha avaliación das determinacións e criterios emanados do PXOM de 

Tordoia, tómase a decisión de seguir uns indicadores, os cais afectan ao propio seguimento e 

avaliación do Plan canto aos contidos propostos. 

Aos efectos do presente Informe de Sostibilidade do PXOM de Tordoia e recollendo o emanado 

do Documento de Referencia ( con data de xullo do 2007) e dos criterios xerais e específicos de 

dito Plan, establécense os seguintes Indicadores Ambientais, co fin de servir de instrumentos 

aproximadores da realidade municipal, e alerten de posibles desviacións dos criterios e 

obxectivos establecidos neste Plan Xeral. 

Sistema de indicadores municipais 

Este sistema presenta os indicadores en forma de ficha, que consta dos seguintes apartados: 

 Nome do indicador 
 Descrición 
 Cálculo 
 Parámetros ou unidades en que é expresado 

En definitiva, estes indicadores deben servir para acadar tres obxectivos: 

 Presentar unha impronta do estado que presentan os indicadores ambientais, sociais e 
económicos afectados polo Plan, 

 Permitir a realización dun seguimento áxil de ditos factores que revele a incidencia das 
actuacións derivadas do plan 

 Valorar e poñer de manifesto as tendencias de acercamento ou alonxamento da 
sostibilidade durante o desenvolvemento do Plan. 

 

 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

92

 

 



 
EXCMO. CONCELLO DE TORDOIA 

 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO. S.A.  

93

 

 

 

9.2. Programa e órganos de seguimento 

A Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

medio ambiente sinala, no seu artigo 15, a necesidade de que os órganos promotores leven a 

cabo un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos plans e 

programas, así como para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos e permitir 

levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos. 

O seguimento e control dos impactos producidos nas novas áreas industriais propostas no Plan 

será responsabilidade do órgano xestor destas áreas, e informará ao concello como órgano 

promotor, mentres que o control do resto dos indicadores que figuran no plan de seguimento 

corresponderá ao órgano promotor do Plan, informando ao órgano ambiental de calquera 

desviación que se produza. 

A periodicidade para a emisión destes informes será a seguinte: 
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 Anualmente o órgano xestor da área industrial elevará un informe ao concello. 

 Quinquenalmente o Concello de Tordoia elevará un informe sobre o cumprimento do 

plan de seguimento ao órgano ambiental competente. No informe do plan de 

seguimento elaborado polo Concello de Tordoia teranse en conta os informes do plan 

de seguimento elaborados polo órgano xestor mencionados no parágrafo anterior. 

Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están expostos 

e desenvolvidos no presente informe. Seguindo a batería de indicadores que figura no punto 

anterior e os impactos identificados e/ou previstos nas diferentes fases da implantación do 

PXOM, elabórase o seguinte plan de seguimento, de acordo co indicado na citada Lei 9/2006 e 

co indicado no Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Tordoia. 

Ademais do indicado nos cadros anteriores, terase en conta calquera desviación significativa 

dos valores indicados nos indicadores de seguimento e control. 

 

 
 

 
 

 

Máis concretamente, controlaranse, por parte do órgano xestor, os seguintes aspectos: 

 Calidade do aire (fase de obras): impactos provocados pola maquinaria de obra e o tráfico 

de vehículos pesados 

 Ruído e vibracións (fase de obras): procedente do tráfico pesado 

 Calidade da auga: escorrentía superficial 

 Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e do 

seu mantemento 

 Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos producidos 

nas fases de obras e de funcionamento 

 Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de prevención 

da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento 

 Integración social: verificación do estado da integración social do proxecto fronte a persoas 

discapacitadas 

Variables a ser medidas: 

 Calidade do aire (fase de obras): niveis de inmisión e emisión para as seguintes variables: 

CO e CO2 
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 Ruído e vibracións (fase de obras e explotación): procedente do tráfico pesado e da 

actividade industrial 

 Calidade da auga: escorrentía superficial. Condutividade eléctrica do rego augas arriba e 

abaixo do ámbito 

 Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e do 

seu mantemento. As variables a contemplar son: superficie revexetada e número de arbores 

introducidos nas zonas verdes. 

 Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos producidos 

nas fases de obras.As variables a contemplar son: volume de residuos industriais e o seu 

destino. Residuos de envases e embalaxes, residuos inertes, residuos perigosos. Na fase 

de funcionamento serán as empresas instaladas no polígono as que, segundo a súa licenza 

de actividade, controlen este parámetro, verificándose o seu cumprimento polo órgano 

xestor. 

 Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de prevención 

da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento. 

 Integración social: as variables a seguir son: número de prazas de aparcamento dedicadas 

a persoas discapacitadas, a súa ubicación estratéxica e o seu uso; e detección e eliminación 

de barreiras arquitectónicas na urbanización, na edificación para uso industrial e na 

accesibilidade ás áreas públicas. 

 Cando se soliciten novas licenzas de construción esixirase o cumprimento do especificado 

no CTE (tratamento dos RCDs, medidas preventivas fronte a acumulación de Radón, así 

como o establecemento das frecuencias de medición de este gas), informando ao órgano 

ambiental das desviacións rexistradas. 

 Vixiarase o disposto no Plan de Seguimento do EIA do tren de alta velocidade relativo ao 

número e disposición de pasos de animais, co obxectivo de minimizar a fragmerntación 

ecolóxica xerada por esta infraestrutura. 

Control dos vertidos á rede de saneamento 

Analízaranse os vertidos que, desde as áreas industriais ou residenciais se dirixen á rede de 

saneamento. A análise será semestral, e farase a partir dunha mostra integral representativa de 

funcionamento en 24 horas, e sobre ela determinaránse os parámetros que establece a 

lexislación vixente. 

A continuación se relacionan os niveis máximos indicativos a respectar: 

 Temperatura: 35ºC 
 PH: 6,5 – 9,5 
 Materias en suspensión: 250 mg/l 

 DBO5: 500 mg/l 
 N (Kjeldahl): 10 mg/l 
 DQO: 1.500 mg/l 
 Fluoruros (en F): 10 mg/l 
 Sulfuros (en SO2): 1 mg/l 
 Sulfatos (en SO3): 400 mg/l 
 Cianuros: 0,5 mg/l 
 Arsenicos (As): 0,2 mg/l 
 Cádmio (Cd): 0,1 mg/l 
 Cromo (Cr3+): 2 mg/l 
 Cromo (Cr8+): 0,5 mg/l 
 Ferro (Fe): 10 mg/l 
 Mercurio (Hg): 0,01 mg/l 
 Chumbo (Pb): 0,5 mg/l 
 Niquel (Ni): 2 mg/l 
 Cobre (Cu): 1 mg/l 
 Aceites e graxas: 100 mg/l 
 Hidrocarburos: 20 mg/l 
 Fenois: 1 mg/l 
 Cloro activo: 3 mg/l 
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10. INFORME SOBRE A VIABILIDADE ECONÓMICA 

Neste punto preténdese expoñer a viabilidade económica das alternativas analizadas. 

Enténdese a necesidade de que o planeamento estudado no presente Informe entre en vigor, co 

obxectivo de poder organizar os usos e actividades produtivas, así como ser un medio para 

protexer as áreas de interese ecolóxico, paisaxístico, histórico ou ambiental existentes no 

territorio municipal de Tordoia. 

Actualmente, é unha necesidade a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 

orgánica do territorio, así como da clasificación do solo, o que se ve favorecido pola elección 

dun modelo territorial renovado e pola aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 

demográfico e económico, que inciden substancialmente sobre a ordenación, e ademais polo 

esgotamento da capacidade do planeamento vixente nos últimos anos. Este PXOM, cando entre 

en vigor, determinará a substitución das vixentes Normas Subsidiarias, cuia última modificación 

data de 1985. 

A Lei 9/2006, no seu anexo I, punto K, determina a inclusión no contido do ISA dun informe 

sobre a viabilidade económica das alternativas e das medidas dirixidas a prever, reducir ou 

paliar os efectos negativos do plan ou programa. Este contido correspóndese co que establece 

o Decreto 35/1995 no seu artigo 10, punto 8, onde se determina que o estudo económico 

financeiro debe conter unha avaliación das medidas correctoras e as actuacións ambientais 

positivas susceptibles de valoración. 

Na memoria do PXOM, no seu punto 4, figura a estratexia de actuación e estudo económico do 

PXOM e, dada a entidade e escasa importancia, desde o punto de vista medioambiental, dos 

previsibles impactos derivados da implantación do PXOM, estes poden considerarse como 

integrados no custo de execución das accións urbanísticas programadas, xa que logo non son 

precisas accións específicas de corrección. 

Realízase a continuación o cadro de sistemas Xerais nos que a execución queda adscrita ó 

Concello e a valoración destas actuacións 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO RÍO VILADABADE 

CÓDIGO ZVX-2 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dunha zona verde vinculada ó río Viladabade 

SUPERFICIE 13.844 m2 

VALOR DO SOLO 83.064 €  

CUSTE EXECUCIÓN 166.128 €  

INVERSIÓN TOTAL 249.192 € 

PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio 

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO ENTORNO DA PISCINA 

CÓDIGO ZVX-3 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dunha zona verde vinculada á piscina municipal 

SUPERFICIE 29.034 m2 

VALOR DO SOLO 174.204 €  

CUSTE EXECUCIÓN 348.408 €  

INVERSIÓN TOTAL 522.612 € 

PROGRAMACIÓN Segundo quinquenio 

 

DENOMINACIÓN ZONA VERDE NO RÍO PONTEPEDRA 

CÓDIGO ZVX-4 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE ESPACIOS LIBRES E ZONAS VERDES 

DEFINICIÓN Creación dunha zona verde vinculada ó río Pontepedra 

SUPERFICIE 41.136 m2 

VALOR DO SOLO 246.816 €  

CUSTE EXECUCIÓN 493.632 €  

INVERSIÓN TOTAL 740.448 € 

PROGRAMACIÓN Terceiro e cuarto quinquenio 

 

DENOMINACIÓN PUNTO LIMPO EN CABALEIROS (S-02) 

CÓDIGO SRX-7 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN Creación dun punto limpo no futuro polígono industrial 

SUPERFICIE 1.645 m2 

VALOR DO SOLO Adscrito ó desenvolvemento do sector S-02 

CUSTE EXECUCIÓN Adscrito ó desenvolvemento do sector S-02 

INVERSIÓN TOTAL --- 

PROGRAMACIÓN Terceiro quinquenio 

 

DENOMINACIÓN E.D.A.R. EN BARDAOS (S-02) 

CÓDIGO SRX-8 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN Creación dunha depuradora con capacidade para o solo industrial do sector S-
02 e parte da parroquia de Bardaos 
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SUPERFICIE 3.628 m2 

VALOR DO SOLO Adscrito ó desenvolvemento do sector S-02  

CUSTE EXECUCIÓN Adscrito ó desenvolvemento do sector S-02 

INVERSIÓN TOTAL --- 

PROGRAMACIÓN Terceiro quinquenio 

 

DENOMINACIÓN DEPÓSITO EN ANXERIZ (S-03 e S04) 

CÓDIGO SRX-9 

TIPO DE SISTEMA S.X. DE INFRAESTRUCTURAS 

DEFINICIÓN Ampliación da traída de augas de Pedrasalgueira cunha capacidade suficiente 
para o desenvolvemento dos solos S-03 e S-04 

SUPERFICIE 2.873 m2 

VALOR DO SOLO Adscrito ó desenvolvemento dos sectores S-03 e S04  

CUSTE EXECUCIÓN Adscrito ó desenvolvemento dos sectores S-03 e S04 

INVERSIÓN TOTAL --- 

PROGRAMACIÓN Primeiro quinquenio 

 

Así pois o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de UN MILLÓN CINCOCENTOS CORENTA E DOUS MIL DOUSCENTOS 

CINCUENTA E DOUS (1.542.252 €), que de acordo co Orzamento Corrente do Concello, é 

posible executar dentro dos catro quinquenios de vixencia do PXOM. 

 

Distribución por quinquenios 

1º quinquenio 2º quinquenio 3º quinquenio 4º quinquenio 

249.192 € 552.612 € 370.224 € 370.224 € 

 

A esta cantidade habería que engadir os custes da implantación do Plan de Seguimento, 

estimados en 5.000 €/ano, co que a inversión media anual a asumir polo concello ascendería a 

82.113 €/anuais. 
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11. ANÁLISE DE COHERENCIA 

11.1. Coherencia externa (análise da compatibilidade estratéxica) 

Para garantir a coherencia da planificación segundo o establecido polas Directrices de 

Ordenación do Territorio, e para evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios alleos 

e inconsistentes, sométese o PXOM a unha análise para avaliar o seu grao de compatibilidade 

coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

O Informe de Sostibilidade Ambiental que se analiza neste documento é parte integrante do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Tordoia. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da 

Lei 9/2006 de 28 de abril. 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar o medio nas políticas 

sectoriais, garantindo deste xeito a consecución dun desenvolvemento sostible que permita 

acadar os grandes retos en materia de prevención e redución da contaminación, uso racional 

dos recursos naturais, innovación tecnolóxica e cohesión social. O proceso fomenta, así mesmo, 

a transparencia e a participación cidadán que permita o acceso a unha información exhaustiva e 

fidedigna do proceso planificador. 

O concello de Tordoia, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

polo tanto, órgano promotor do proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica, inicia os traballos 

para a elaboración do PXOM no ano 2006. Posteriormente emite, en febreiro do 2007, o Informe 

Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio contido se axusta ao 

especificado no artigo 18 da Lei 9/2006, dándose comezo á avaliación. 

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

órgano ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en xaneiro do 

2007, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Tordoia”, tal como o 

prevé o artigo 19 da citada Lei 9/2006. Este documento de referencia determina unha serie de 

pautas adicionais para a elaboración dos distintos puntos do Informe de Sostibilidade Ambiental 

(ISA), precisando a información que, como mínimo, deberá conter (anexo I da citada Lei). 

A continuación se describen as medidas establecidas en función dos efectos previsibles da 

implementación do PXOM do concello de Tordoia e a súa compatibilidade e coherencia cos 

obxectivos e criterios das Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente o 

10 de febreiro de 2011 (DOG de 22 de febreiro de 2011). 

11.1.1. Consideración dos aspectos claves para a sostibilidade 

Calidade do solo 

O PXOM promove un uso eficiente e sostible do solo, promovendo accións urbanísticas que non 

supoñen consumos inxustificados de solo, como a completación e compactación dos núcleos 

urbanos preexistentes; e a rehabilitación. 

O equilibrio entre a necesidade de ocupación do solo e a planificación prevista polo Plan está 

xustificada ao longo de varios puntos da Memoria do PXOM, sendo especialmente relevante ao 

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

Do total da superficie municipal de Tordoia, cuantificada segundo a cartografía en 125,2 km² 

(12.514,42 Ha) aparece clasificada como solo urbano un 0,16% do territorio municipal 

(Pontepedra), como solo de núcleo rural coas súas dúas clasificacións un 5.43% do termo 

municipal, distribuído en 136 entidades de poboación delimitadas, un 0,28% como solo 

urbanizable delimitado, e un 94,13% como solo rústico protexido, do que un 81.96% é 

agropecuario e forestal (35,87% de protección agropecuaria e 46,09% de protección forestal) e 

un 7,57% de protección de augas, repartíndose o resto do termo municipal en proporcións 

menos significativas. 

Ao longo do capítulo 3 da Memoria do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Tordoia 

(3.2.4.- Criterios e estratexias de xestión do planeamento; e 3.3.- Descrición e xustificación dos 

parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo o 

consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo tempo, 

dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Non se producirán afeccións de solos situados nas proximidades de áreas naturais, protexidas 

ou non, patrimoniais ou de carácter arqueolóxico. Evitarase calquera tipo de zonificación que 

derive en fragmentación do territorio, e as actualizacións colindantes coas áreas naturais 

contarán con panos ou sistemas amortecedores que sexan efectivos, evitando, na medida do 

posible, calquera tipo de interacción entre as áreas naturais e as xa antropizadas. 

Os solos xa antropizados terán prioridade no referente a súa ocupación, procurando a 

compactación e a continuidade destes espazos, procurando o mínimo consumo deste recurso. 

Vocacionalidade de ámbitos 

Este PXOM evita calquera tipo de afección urbanística en ámbitos de protección forestal, natural 

ou agropecuarias. 

O PXOM clasifica o 94,16% do termo municipal como solo rústico en función das características 

produtivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, do que un 1,16% é 

de protección de espazos naturais, un 46,09% é de protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 35,87% de todo o 

territorio. 
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A superficie clasificada como núcleo rural, solo urbano e urbanizable ascende ao 5,87% do 

concello (734,44 Ha) para un total de 536 vivendas existentes dentro destas delimitacións e 354 

estimadas. Isto da unha densidade media de pouco máis de 1,2 viv/Ha, algo totalmente 

coherente co modo de asentamento dun concello como o de Tordoia, eminentemente rural. 

Como solo urbano non consolidado clasifícanse aqueles terreos incluídos dentro da delimitación 

do Solo Urbano por estar rodeados de viario que soporta tódolos servizos urbanísticos pero que 

aínda deben someterse a un proceso de execución integral. 

Por último plantéxanse as seguintes áreas de solo urbanizable de uso industrial: 

 S-02: O Concello de Tordoia considera unha decisión estratéxica fundamental a 

implantación de solo industrial para facilitar o proceso de creación e desenvolvemento 

de proxectos empresariais no municipio, que leva consigo a creación de postos de 

traballo e o desenvolvemento de actividades económicas, e evitar así a tendencia de 

decrecemento da poboación, que se puxo de manifesto nos últimos anos debido a que o 

sector da mesma que constituíu o potencial máis activo do Municipio tivo que 

desprazarse deste pola ausencia de oportunidades de traballo na localidade. 

Neste sentido, o Concello considera que unha das pezas básicas para facer posible o 

desenvolvemento empresarial é a dispoñibilidade de solo e infraestruturas adecuadas para a 

implantación e posterior desenvolvemento de actividades desta natureza. Plantéxase así un 

pequeno polígono industrial que dará cabida fundamentalmente a industrias do ámbito local, 

para acoller as instalacións de tamaño pequeno a medio, cun grao de contaminación baixo, que 

neste momento se están a situar no ámbito rural, en moitos casos á marxe da lexislación 

urbanística. 

Dende ese punto de vista a localización idónea da peza que se destinará a parque empresarial 

na zona de Montevello responde ós seguintes criterios: 

- Unha boa accesibilidade viaria con conexión directa coa estrada CP-8401. 

- Terreos de topografía favorable  

- Terreos nos que non concorran circunstancias que os fagan especialmente protexibles 

como masas forestais de importancia, concentracións parcelarias, potencialidade agrícola, 

paisaxística, medioambiental etc. 

- Proximidade ós principais asentamentos de poboación do concello pois o que se pretende é 

precisamente a fixación da poboación local, neste caso constituído polos agregados 

Pontepedra-Soufe-Balsa-Montevello ó sur e toda a parroquia de Bardaos ó norte, dando 

servizo directo así ás parroquias máis poboadas do termo municipal  

Debido ás condicións topográficas da zona, deberase prever unha nova depuradora de augas 

residuais. O abastecemento de auga, como se indica no apartado correspondente da memoria 

do PXOM, considérase suficiente. 

 S-03 e S-04: A clasificación destes solos como urbanizables, na parroquia de Anxeriz, 

en Pedrasalgueira, ven motivada pola existencia de dúas grandes empresas, de vital 

importancia para o desenvolvemento da zona e que xurdiron á marxe do planeamento, 

sendo imperiosa a necesidade da súa regularización, pos motivos sociolóxicos e 

medioambientais. Polo que respecta ás necesidades infraestructurais cabería indicar 

que é necesaria a construción duns depósitos con estación de tratamento para o 

abastecemento e unha depuradora, así como a construción dos colectores subterráneos 

ata esta. Así aproveitaranse estes novos desenvolvementos para a execución do 

abastecemento e saneamento da parroquia de Anxeriz, unha das máis poboadas do 

concello e con moitas dificultades pola súa posición xeográfica para o enlace coa rede 

xeral municipal. A conexión viaria realizarase a través da estrada AC 400. Nos planos 

correspondentes localizase a posición da nova depuradora e os novos depósitos así 

como os colectores ata estes. Asemade nas fichas de desenvolvemento destes sectores 

imponse a obriga da execución destes servizos. 

 S-05: Trátase dunha bolsa de solo urbanizable situada nos terreos dunha antiga mina, 

coa finalidade da súa rexeneración, destinándose a usos industriais, coa finalidade de 

servir de ampliación para poñer en ordenamento as actividades que neste momento se 

atopan ocupando parte destes terreos así como para novas industrias que, atraídas 

polas existentes, poidan xurdir. As necesidades de saneamento deberanse cubrir coa 

construción dunha depuradora con capacidade suficiente para as necesidades dos 

núcleos circundantes, cunha capacidade de depuración de 200 m3/día. Polo que 

respecta ó abastecemento compre indicar que existen na actualidade un bo número de 

captacións que se producen na ladeira onde se localiza a mina, motivo polo cal a 

existencia de auga está garantida sendo necesaria a construción, con cargo ó 

desenvolvemento do sector, dunha estación de tratamento de auga e uns depósitos con 

capacidade suficiente para a parroquia de Anxeriz, cuantificada en 500 m3. A 

capacidade viaria estarán garantida a través da AC-400 e CP-1914 coas que linda. 

Exposición a riscos 

O Plan non está exposto a riscos naturais a través do planeamento. 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Tordoia inclúese un plano de asignación 

de riscos, podéndose constatar que o solo urbano, o urbanizable e os núcleos rurais non ocupan 

espazos cualificados como de risco alto ou medio dende ningún punto de vista (xeolóxico, 

ambiental ou paisaxístico).  
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Integración paisaxística 

Polo que fai á paisaxe, o ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da 

urbanización, considérase o PXOM non producirá ningún impacto negativo, senón que, pola 

contra, esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto no núcleo urbano do concello de 

Tordoia (Pontepedra) como nos núcleos rurais, o Plan contempla, como xa se ten dito, accións 

de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, velando pola tipoloxía e 

evitando accións negativas. 

Calquera outra actuación fora dos ámbitos citados farase tendo en conta a non afección ás 

características paisaxísticas ou, en todo caso, a máxima integración na paisaxe circundante, 

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe. Amais, o Plan 

contemplará medidas activas de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

Conservación do patrimonio natural e cultural 

Calquera dos espazos de interese natural do concello de Tordoia, estean ou non baixo algún 

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos que discorren polo territorio municipal, as masas de vexetación 

natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humedais, ou calquera outro ecosistema de 

interese, así como as súas áreas de transición, establecendo medidas de amortecemento ante 

calquera afección próxima. As diversas figuras de protección presentes no planeamento están 

de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

Así mesmo, establecen medidas de protección para áreas forestais afectadas por incendios 

segundo a lexislación vixente, establecendo medidas para minimizar os efectos dos lumes 

forestais. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, e máis 

concretamente, preveranse medidas de rexeneración de espazos afectados pola actividade 

extractiva de lousa levada a cabo no concello. 

O Plan protexe os enclaves de interese cultural, histórico, arquitectónico e arqueolóxico e ten 

actualizado e catalogado o parque de edificios destacables. Polo que fai á rehabilitación, esta 

corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, esixirase aos propietarios o correcto 

mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas (solos urbanizables, infraestruturas, etc) propostas polo Plan 

producirán calquera tipo de fragmentación ecolóxica do territorio. Tampouco se contempla a 

construción de infraestruturas que poidan supoñer barreiras entre biotopos. 

O trazado do tren de alta velocidade pasa pola parroquia de Numide, cruzando o río Lengüelle 

nun espazo pertencente ao LIC Río Tambre. Dadas as características deste tipo de plataforma 

ferroviaria, con tramos en superficie pechados e frecuentes viadutos, o valado metálico do que 

consta o trazado xera fragmentación do biotopo que atravesa. 

O Plan non contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solos urbanizables, que 

en todo caso debe considerarse local. 

Competitividade económica 

O PXOM xustifica oportunamente a necesidade de solo industrial. 

Equilibrio no desenvolvemento económico 

O Plan xustifica razoablemente a idoneidade do planeamento con respecto ás necesidades das 

actividades económicas actuais e potenciais de Tordoia, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

infraestruturas sitúanse no territorio segundo criterios de centralidade e de sustentabilidade, 

buscando o máis baixo nivel de necesidades de desprazamento dos usuarios e, 

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Tordoia á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial segundo 

as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto 

das infraestruturas como dos equipamentos e redes de espazos e centros públicos, suficientes e 

ben comunicados e accesibles a toda a poboación. Garántese tamén a proporción 

regulamentaria de vivendas protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística, para o 

que o Plan se presentará, en forma de charlas, á poboación, en Pontepedra, en tódalas 

parroquias e, en xeral, onde sexa requirido pola poboación, resolvendo as dúbidas que poidan 

ter os interesados ou a poboación en xeral. 
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Dende o punto de vista social, en Tordoia non se identifican áreas degradadas ou marxinais, nin 

bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Calidade de vida 

O Plan garante o acceso a espazos libres e aos equipamentos culturais e de lecer á poboación 

do concello. 

Gobernanza 

As determinacións contidas polo PXOM adoptaranse seguindo o principio de actuación e 

colaboración interadministrativa, co obxectivo de que cada administración artellará os medios 

axeitados para que as demais poidan participar nas decisións propias mediante o procedemento 

que se estime ou, no seu caso, a través dos órganos de coordinación que poidan existir. 

En particular, promoveranse convenios de colaboración entre as distintas administracións para 

levar a cabo proxectos de ordenación e restauración ambiental, conforme aos ccriterios 

establecidos polo PXOM. 

Calidade do aire 

En Tordoia non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. 

Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para a 

poboación de Tordoia e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. Máis concretamente, o sistema de abastecemento 

deseñarase tendo en conta as variacións estacionais dos recursos e a demanda. O sistema de 

depuración estimará o volume de augas residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as 

instalacións de xeito que produzan o mínimo impacto nos cursos fluviais onde se vertan os 

efluentes xa depurados. 

Por tanto, a capacidade de recarga do sistema de abastecemento debe ser suficiente para a 

poboación actual e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a 

variabilidade interanual da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial se indican as capacidades, potencialidades e necesidades 

dos servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que dispón destes 

servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema segundo a variación 

anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de saneamento da 

poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

O Plan non contempla actuacións nos sistemas de depuración particulares por exceder do 

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter urbano 

como industrial. Por outra parte, a extensión prevista das redes municipais minimizará este 

impacto. 

No solo urbanizable, o Plan establece o 35% como porcentaxe mínima de zona sen 

impermeabilizar. 

O Plan promove o emprego de pavimentos drenantes na urbanización co fin de facilitar a 

filtración de auga, compatibilizando a urbanización coa dinámica propia do ciclo hídrico. Así 

mesmo, o Plan establece unha rede separativa de augas pluviais e residuais. 

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaríase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os eventuais focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

Non se detectan cambios de usos nas escorrentías, e nos solos urbanizables o Plan contempla 

a imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos desenvolvementos. 

Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de tormentas para evitar 

que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, impedindo o seu correcto 

funcionamento e vertidos sen depurar. 

Consumo de recursos hídricos 

A rede de abastecemento de auga atópase moi espallada, abarcando amplas zonas do termo 

municipal, podéndose dicir que a maior parte das aldeas do municipio contan con este servizo, 

ben sexa a súa titularidade municipal ou veciñal. A rede municipal, parte acumula varias 

captacións que son conducidas ó depósito principal, de 1.700 m3, ubicado no alto do Bico do 

Petón a 439 m de altura. Este depósito fornece á localidade de Pontepedra, a partir da cal foise 

ampliando nos últimos anos para dar servizo a outras poboacións como Balsa, Soufe, Tañe, 

Seixán, Salgueiroa, Monte Vello, Oleiros e Carballadrade, todos eles na parroquia de 

Cabaleiros. Tamén están abastecidas por este depósito as parroquias de Gorgullos, Castenda, 

Tordoia e parte de Bardaos. 

As parroquias de Anxeriz, Numide e Leobalde contan con varias traídas veciñais para o 

conxunto dos seus núcleos. 

Como se ve, a maior parte do concello goza de servizo público de abastecemento de auga, 

sendo ademais frecuentes as captacións realizadas a título particular, (por medio de pozos, 

depósitos, etc.) ou as traídas executadas por grupos ou asociacións de veciños. 

En calquera caso, convén lembrar que, aínda nos lugares aos que chega a rede municipal de 

abastecemento, existen moitas casas que non están abonadas a este servizo, xa que a 
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dispersión das edificacións e a carestía de medios técnicos e económicos impiden a absoluta 

xeneralización do mesmo. 

No núcleo de Pontepedra, o servizo de abastecemento de auga esténdese a todo o solo 

clasificado como urbano polo vixente planeamento municipal, en condicións de caudal e presión 

suficiente para as características da edificación prevista, dende o depósito xeral de 1.700 m3 

situado en Vila de Abade a 431 m de altitude. 

A capacidade punta de tratamento da ETAP é de 8,3 l/seg, equivalentes a 4.780 habitantes 

equivalentes a 1.910 vivendas. Tendo en conta que no ámbito das parroquias con 

abastecemento (Cabaleiros, Castenda, Gorgullos, Tordoia e Bardaos) atopamos en torno a 

2.492 habitantes ou 960 vivendas con acceso a este servizo pódese concluír que o 

abastecemento municipal está suficientemente dimensionado para as demandas actuais. 

Consumo enerxético 

O consumo enerxético e a contaminación lumínica do alumeado público regularase vía 

ordenanza municipal, na que se contemplará o emprego de dispositivos de baixo consumo e 

alta eficiencia enerxética e a instalación de pantallas que concentren a luz no chan. 

Polo que fai á previsión de implantación de infraestruturas para a xeneración de enerxía sostible 

procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, modificada pola 

Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 

Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. Segundo o disposto na citada 

Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria deberá estar especialmente xustificada 

en base á non concorrencia de potencialidades que fagan necesaria a súa protección. Este feito 

limita de xeito evidente a posibilidade de clasificación de este tipo de solo e, por tanto, a 

implantación de sistemas de obtención de enerxía de fontes renovables. 

A iluminación pública do concello faise a través de 1.176 puntos de luz, cunha potencia 

instalada de 147 Kw. Existen 830 vivendas (o 65,2% das vivendas) con déficit de iluminación 

pública. 

Neste momento non existen medidas de aforro enerxético nin ordenanza sobre soterramento de 

redes eléctricas. 

Xeración de residuos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos previstos 

e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a SOGAMA. 

Regularanse as actividades e procesos construtivos para minimizar o impacto do consumo de 

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

Resérvanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos. Na actualidade, non existe punto limpo en Tordoia. 

Polo que fai á recollida do lixo, Tordoia está adherido a Sogama, e envía o RSU directamente a 

Cerceda, dada a proximidade entre ambos concellos. Non existe punto limpo, e 6 núcleos teñen 

recollida selectiva, mentres que 25 non teñen este servizo. Existen 408 colectores de lixo, o que 

representa 916 hab/colector. En Tordoia prodúcense (datos do ano 2010, último dispoñible no 

IGE e na EIEL da Deputación) 791,8 TM de lixo, clasificado en 704,6 TM de recollida non 

selectiva, 20,9 TM de papel e cartón, 37,7 TM de envases e plásticos e 28,6 TM de vidro. Isto 

representa un total de 189,9 Kg/Hab/ano. 

Emisión de gases de efecto invernadoiro (GEI) 

Para a estimación dos GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% 

dos totais emitidos á atmosfera. O calculo faise tomando como referencia o CO2 como GEI con 

maior incidencia nesta área xeográfica, tendo en conta que o automóbil emite, de media, 2,5 Kg 

de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan perto de 850 automóbiles ao día 

(extrapolación dos datos das estacións de aforo de tráfico da AC-400, tramo Cerceda-A Silva e 

a AC-413, tramo Ordes-A Silva; e sobre a estrada CP-8401), e unha media de 10 Km 

percorridos polo concello, calcúlase un consumo medio de 0,242 l/vehículo, ponderando o 

consumido por vehículos lixeiros e pesados. O resultado é unha estimación de 2,256 TM/día de 

CO2 emitidos á atmosfera, cifra relativamente baixa, e que se debe á situación xeográfica de 

Tordoia, que fai que a maior parte do tráfico rodado ten carácter local. 

Pola súa parte, o PXOM trata de reducir as necesidades de mobilidade da poboación 

Necesidades de mobilidade 

O Plan, como xa se ten dito, concentra os servizos e equipamentos públicos, e tamén privados, 

en Pontepedra, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, para ter 

a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte público ou 

privado, dado o nivel de dispersión da poboación, que impide a deslocalización das 

infraestruturas. Neste concello o transporte público ten unha escasa presenza, e baséase en 

liñas con orixe e destino extramunicipal e/ou extracomarcal, e non existe a escala municipal. Por 

tanto, o principal medio de transporte é o vehículo particular a falla de outras alternativas 

realmente operativas. A consecuencia principal é que a poboación que ten necesidades de 

mobilidade no interior do concello opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo de 

transporte claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que 

produce e polo consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de comunicación, 

etc.). 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi complicado, 

porque a iniciativa privada está ausente a causa da debilidade demográfica, e a consecuente 
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falla de rendibilidade das explotacións; e tamén porque as competencias para outorgar liñas de 

transporte non corresponden aos concellos. 

Equilibrio no reparto modal 

Na medida das súas posibilidades, e tendo en conta a escala do suxeito de planeamento 

(escala municipal), o Plan favorecerá o emprego de medios de transporte alternativos ao 

automobil, potenciando o emprego do transporte público. 

11.1.2. Proceso de decisión 

Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Tordoia: 

O que debe entenderse como estrutura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP que, de modo sintético, indican que estará 

"integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espazos libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servizos urbanos". 

 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións 

fixadas son os seguintes: 

A redacción do PXOM do Concello de Tordoia, para substituír á Delimitación do Solo Urbano, 

parte co propósito de adaptar a normativa urbanística á lexislación vixente, e o de acometer 

unha nova política urbanística tendente a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a 

introdución dos sistemas de xestión e actuación que o novo marco legal nesta materia posibilita, 

evitando que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poida ser utilizado para 

mellorar a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

Tendentes á consecución destes fins, o PXOM debe recoller os seguintes obxectivos e criterios 

de carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do concello. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, cursos 

fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e medioambiental. O 

estudio pormenorizado establecerá detalladamente este obxectivo en relación co patrimonio 

arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema xeral de 

espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non en 

inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar axeitadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos naturais 

e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer nos solos 

intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñan unha recuperación da calidade de vida 

(saneamento, viario e rede xeral de comunicacións). 

E) Integración dos diferentes grupos sociais, urbanos e rurais do concello, conservando cada 

unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, da construción de 

vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

E.4) Fomento da rehabilitación da arquitectura tradicional. 

 

Os criterios sectoriais son os seguintes: 
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A formulación e realización do PXOM para o municipio de Tordoia ten unha orientación 

destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, equilibrado e de 

desenvolvemento sostible, no que a estructura xeral e orgánica do mesmo resolva as 

disfuncionalidades fundamentais que o municipio presenta, e permita sentar as bases da 

ordenación municipal futura, para acadar as mellores condicións e calidade de vida para os seus 

habitantes. 

A formulación do PXOM preparará ó municipio para resolver os actuais problemas de 

modernización, á procura dun maior dinamismo dos sectores produtivos, sobre todo o industrial, 

sendo capaz de prever unha medra continuada e sostida nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, clasifícase o solo urbano como unha simple 

constatación de feito dos condicionantes que a tal efecto establece o Artigo 11 da LOUPMRG, 

así como os solos urbanizables e rústicos, tendo en conta o conxunto de obxectivos 

urbanísticos. 

O PXOM plantéxase como obxectivo, favorecer o desenvolvemento cualitativo de Tordoia e ser 

eminentemente realista, e capaz de ser levado á práctica, permitindo acadar a materialización 

das determinacións do planeamento que se fixan, nos prazos que se determinan. Un Plan Xeral 

no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión urbanística e a capacidade 

da Administración actuante sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, así mesmo, obxectivo básico para o 

conxunto do termo municipal, coñecer a vocación fundamental de cada parte do seu solo, a fin 

de recuperar de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades agrarias, industriais e 

comerciais: potenciar as comunicacións e os servizos comunitarios, e favorecer o máximo 

rendemento posible a través das determinacións de planeamento que se lle asigne a cadanseu 

tipo de solo. 

Para iso, e en directa relación cos problemas urbanísticos detectados, defínese a continuación o 

sistema de obxectivos urbanísticos sectoriais que a redacción do Plan Xeral persegue. 

Coherencia transversal 

Durante o período transcorrido dende a entrada en vigor da Delimitación do Solo Urbano, 

aprobada en 1979, xurdiu unha importante normativa tanto estatal como autonómica, que incide 

nos aspectos territoriais da actividade económica e urbanística. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais da 

actividade económica e urbanística. Pola súa especial incidencia e importancia, é necesario citar 

as seguintes: 

- Lei 1/1997 de 24 de Marzo, do Solo de Galicia. 

- Lei 6/1998, de 13 de Abril, sobre Réxime do Solo e Valoracións. 

- Lei nº 8 de 30 de Outubro de 1995 de Patrimonio Cultural de Galicia. 

- Lei nº 10 de 10 de marzo de 1995 de Ordenación do Territorio de Galicia. 

- Lei Estatal 6/1998 sobre Réxime do Solo e Valoracións 

- Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina 

Urbanística de Galicia. 

- Decreto 80/2000 de 23 de marzo que regula os plans e proxectos sectoriais de incidencia 

supramunicipal. 

- Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 

Rural de Galicia. 

- Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002 de Ordenación 

Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

- Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente. 

- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 

litoral de Galicia. 

- Lei 8/2007 de 28 de maio de solo do estado. 

- Lei 6/2008 de 19 de xuño de medidas urxentes en materia de vivenda e solo, pola que se 

modifica a lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia 

- Real Decreto Lexislativo 2/2008 de 20 de xuño polo que se aproba o texto refundido da lei 

do solo estatal  

- Decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de 

vivendas de Galicia. 

- Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Tordoia está vinculado xerarquicamente, en todo 

caso, á lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso, (de entre a que destaca por ser 

obxecto do presente documento a lexislación medioambiental de aplicación), ás directrices de 

ordenación do territorio así como ós demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995 de 

ordenación do territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á lei 9/2002 modificada 

pola lei 15/2004 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.  
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A falla de localizacións para actividades industriais e empresariais derivou en dous problemas 

básicos: por un lado a construción de naves industriais no rural fora de calquera legalidade 

urbanística e cunhas pésimas condicións de integración tanto territorial como medioambiental, e 

polo outro a marcha doutras que, tendo intención de ubicarse no concello, elixiron outros do 

contorno que si ofrecían solo apto para estas actividades. O PXOM terá que ser sensible a estas 

dúas realidades prevendo por unha banda a regularización das actividades que estean en 

disposición de acadala e, por outra, solo en cantidade suficiente para frear esa migración de 

empresas cara ós concello limítrofes. 

A crecente importancia das vías de comunicación, que aumentan en grande medida as 

expectativas de crecemento da zona, así como a obtención do solo necesario para completar os 

servizos públicos e sistemas xerais do termo municipal fan necesaria a redacción do Plan Xeral 

de Ordenación Municipal, para adecuar o planeamento ás novas formas de concibir a 

ordenación do territorio municipal e comarcal, así como permitir a introdución dos mecanismos, 

instrumentos e técnicas que a moderna lexislación permite a fin de facer unha normativa mais 

flexible nas súas determinacións, mais áxil encanto á súa posibilidade de xestión e execución e 

mais equilibrada encanto á ocupación do territorio, á vez que introducir as técnicas previstas na 

lexislación para reparto de beneficios e cargas derivadas do planeamento, que posibiliten ao 

Concello manter o seu proceso de desenvolvemento resolvendo á vez a xeración das zonas 

libres, sistemas xerais e reserva de solo para equipamentos que necesariamente debe 

acompañar a este proceso. 

Pola súa incidencia no eido medioambiental é de sinalar a especial importancia que terán, de 

existir, para o P.X.O.M. os Proxectos Sectoriais de Parques Eólicos, así como os Plans de 

Ordenación dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. 

A Lei de Conservación da Natureza 9/2001 inclúe como compoñentes da "Rede Galega de 

Espazos Protexidos" 9 categorías: Reserva Natural, Parque Nacional, Parque Natural, 

Monumento Natural, Humidal protexido, Paisaxe protexida, Zona de especial protección dos 

valores naturais, Espazo natural de interese local e Espazo privado de interese natural. 

Segundo o artigo 14 de dita lei, entenderase por humidal protexido as extensións de marismas, 

pantanos, turbeiras ou superficies cubertas de auga, sexan estas de réxime natural ou artificial, 

permanentes ou temporais, estancadas ou correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídas as 

extensións de auga mariña cuxa profundidade en marea baixa non exceda de seis metros, que 

á vez cumpran unha función de importancia internacional, nacional ou autonómica na 

conservación dous recursos naturais, e que sexan declaradas como tais. 

Poderán comprender zonas ribeiregas, costeiras ou adxacentes, así como as illas ou extensións 

mariñas de profundidade superior aos seis metros en marea baixa cando estas se atopen dentro 

do humidal. 

De igual maneira nos humedais protexidos poderá limitarse os aproveitamentos dos recursos 

naturais, prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que xustificasen a súa 

declaración. 

Por outra parte, e de forma xenérica, a Consellería de Medio Ambiente realizou o inventario dos 

humedais con un protocolo homologado co inventario nacional, de maneira que se poidan obter 

sinerxías dos esforzos realizados por ambas administracións. A participación no COP8, o 

Convenio dos membros Ramsar, é unha expresión mais da disposición da administración de 

Galicia cara os medios húmidos. 

A liña emprendida xa deu os seus primeiros froitos na conservación e valoración dos humedais, 

ecosistemas ricos e fráxiles, fontes de vida e de cultura. A política do futuro seguirá os mesmos 

pasos para non perder o patrimonio que recebemos e recupera-lo na medida do posible, para 

cedelo ás xeracións vindeiras. 

Os espazos naturais presentes no concello de Tordoia descríbense máis polo miúdo no 

apartado 4.6.2. do ISA. 

Pola súa incidencia no eido medioambiental é de sinalar a especial importancia que terán para o 

P.X.O.M. futuros Proxectos Sectoriais de Parques Eólicos, así como os Plans de Ordenación 

dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. Na actualidade non existen parques eólicos 

no territorio municipal de Tordoia 

Outros programas e proxectos que están en vigor ou en proceso de aprobación: Plan MOVE, 

PDR e Directrices de Ordenación do Territorio. Ademais, Tordoia forma parte da 

Mancumunidade de Concellos de Ordes, con vistas a implantar a Axenda 21 Local no concello. 

Demanda social 

O PXOM de Tordoia redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores modificacións: “O 

planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto na presente Lei en 

calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos” (...)) 

Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

A alternativa ao PXOM do concello de Tordoia é a non realización do Plan (alternativa 0), 

porque a lei así o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores 

modificacións: O planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ó disposto 

na presente Lei en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos (...)) 

A non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero”, dende o punto de vista ambiental e urbanístico 

non producirá efectos positivos no conxunto do territorio municipal, senón máis ben o contrario, 

toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten a intención de corrixir problemas xerais 

do concello, tal como queda reflectido ao longo do punto 4.12 (Síntese da situación actual e 
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problemática do concello) e tamén no punto 5 (Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos do 

PXOM de Tordoia) do ISA. 

Pola contra, a non aplicación do PXOM ou Alternativa “cero” podería xerar, dende o punto de 

vista ambiental e urbanístico, os seguintes efectos xerais negativos ou non desexados: 

 Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen  

planificación e sen tratamento axeitado, apoiadas nunha rede viaria non deseñada para este 

fin. 

 A falla de concreción no desenvolvemento urbano supón un desequilibrio entre o número de 

vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar en unha 

maior proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o 

desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: espazos 

vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

 Déficits de equipamentos socioculturais que dean resposta axeitada á malla difusa xerada 

pola falla de centralidades claras. 

 Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede rural de camiños xurdida 

sen planificación previa. 

 Inexistencia de factores de atractividade para as industrias a causa da ausencia de 

planeamento para esas actividades, o que conlevaría a perda de inversións, diminución da 

oferta laboral e o reforzo da tendencia á emigración cara outras áreas con máis oferta de 

solo industrial. 

 Paulatino empeoramento da rede de comunicacións por falla de previsión e deseño acorde 

coas necesidades. 

 Problemática coa conservación dos espazos naturais. 

 Limitación ó desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos, reforzo da tendencia 

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

En definitiva, a non aplicación e desenvolvemento do PXOM (alternativa “cero”) suporía o 

mantemento do actual statu quo, é dicir, a carencia dun planeamento municipal e a vixencia das 

xa superadas DSU, que datan do ano 1995, causantes da actual situación urbanística e dos 

problemas identificados. 

Ademais, esta alternativa non se considera viable por ser unha obriga legal a de redactar 

planeamento xeral municipal, obriga contida na disposición transitoria segunda da Lei 9/2002. 

O Plan non contempla outras alternativas, xa que o Documento de Referencia é anterior á 

entrada en vigor da Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Tordoia foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e necesidades 

de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

No proceso de avaliación ambiental estratéxica, o documento de inicio e o documento de 

referencia estiveron dispoñibles na web da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

para calquera persoa interesada. 

O proceso de exposición ó público e de consultas ás administracións será definido no momento 

procedimental que corresponda.  

Ademais, o Plan contempla a normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos 

sectoriais: 

 Organismo: Axencia Galega de Infraestructuras. Consellería de Medio Ambiente Territorio e 

Infraestructuras. Xunta de Galicia. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013 de 8 de xuño, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: Estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: AC-

400. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha 

delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: texto refundido da Lei de Augas aprobado por R.D.L. 1/2001, de 

20 de xullo. Regulamento do D.P.H. RD 849/1986 de 11 de abril, modificado polo RD 

606/2003 de 23 de maio e polo RD 9/2008 do 11 de xaneiro. Plan Hidrolóxico de 

Galicia-Costa (PHGC) aprobado por RD 1332/2012, do 14 de setembro. Directiva 

2000/60/CE –DMA-, trasposta á lexislación española a través da Lei 62/2003 de 

medidas fiscais, administrativas e do orde social, mediante o seu artigo 129, que 

modificou determinados aspectos do texto refundido da Lei de Augas. Lei 9/2010 do 

4 de novembro de augas de Galicia. 

- Ámbito: Augas continentais, cauces de correntes naturais, continuas ou 

descontinuas, leitos dos lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cauces 

públicos, acuíferos subterráneos, ós efectos dos actos de disposición ou de afección 

dos recursos hidráulicos. 
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- Afeccións: as marxes dos cauces están suxeitas en toda a súa extensión lonxitudinal 

a unha zona de servidume de cinco metros de anchura, para uso público e unha 

zona de policía de 100 metros de anchura no que se condicionará o uso do solo e as 

actividades que nel se desenrolen. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Avaliación e Calidade Ambiental. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran provisionalmente as 

zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 2000, como espazos 

naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño do 2003, nº 115). Lei 

9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de 

protección ambiental de Galicia. Espazos naturais e inventario de patrimonio das Normas 

Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de 

abril. 

- Ámbito: espazos naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído nalgún 

dos inventarios sectoriais. Sistema Fluvial do río Tambre, incluído na Rede Natura 2000. 

- Afeccións: variables en función do espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura. 

- Lexislación sectorial: Lei 16/1985, de 25 de Xuño, do Patrimonio Histórico Español. 

Lei 8/1995, do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia. Decreto 449/1973, 

do 22 de febreiro, sobre protección dos "hórreos" e "cabazos". Decreto 571/1963 de 

14 de marzo, sobre protección de escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de 

xustiza, cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico. Decreto de 

22 de abril de 1949 sobre protección de castelos españois. 

- Ámbito: Elementos e xacementos catalogados polas Normas Subsidiarias Provinciais 

ou incluídos nalgún dos inventarios da Dirección Xeral de Patrimonio. 

- Afeccións: Variables entre os 50 m e os 200 m dende o punto máis exterior do 

elemento que se protexe. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Deputación Provincial da Coruña. 

- Lexislación sectorial: Lei 8/2013 de 8 de xuño, de Estradas de Galicia. 

- Ámbito: Estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal: CP-

1914, CP-5902, CP-5903, CP-8401 e CP-8402. 

- Afeccións: 30 metros medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste 

ámbito a lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha 

delas. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: Orde do 9 de xuño de 2003 pola que se declaran 

provisionalmente as zonas propostas para a súa inclusión na Rede Europea Natura 

2000, como espazos naturais en réxime de protección Xeral (DOG, luns 16 de xuño 

do 2003, nº 115). Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Lei 

1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. Espazos naturais e 

inventario de patrimonio das Normas Complementarias e Subsidiarias Provinciais, de 

3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de abril. 

- Ámbito: Espazos Naturais inventariados, humidais e calquera outro elemento incluído 

nalgún dos inventarios sectoriais. LIC río Tambre 

- Afeccións: Variables en función do espazo natural protexido. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 Organismo: A.D.I.F. Ministerio de Fomento. 

- Lexislación sectorial: Ley 39/03, de 17 de novembro, del sector ferroviario 

- Ámbito: Ferrocarril Coruña-Vigo. 

- Afeccións: 70 metros, medidos a partir da aresta exterior da explanación. Neste ámbito a 

lexislación sectorial fixa as diferentes zonas e usos permitidos en cada unha delas. 

- Actuacións previstas: Corredor Norte-Noroeste de alta velocidade, tramo A Coruña-

Santiago. 

 Organismo: Consellería de Medio Rural en materia de montes. 

- Lexislación sectorial: Lei 43/2003 de 21 de novembro de montes, modificada pola Lei 

10/2006 e pola Lei 25/2009. Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia. Decreto 105/2006 de 22 de xuño, polo que se regulan 

medidas relativas á prevención de incendios forestais, á protección dos asentamentos no 

medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais. Lei 9/2001, de 21 

de agosto, de conservación da natureza de Galicia. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

11.1.3. Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia 

Trátase de avaliar a relación do planeamento cos elementos territoriais estratéxicos identificados 

na análise obxectiva da contorna nas Directrices de Ordenación do Territorio. 
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Paisaxe, patrimonio natural e cultural 

Tódolos elementos paisaxísticos singulares, naturais e patrimoniais do territorio municipal de 

Tordoia están protexidos polo Plan, cando non por figuras superiores de protección. 

Produción de alimentos 

O PXOM de Tordoia respecta escrupulosamente o solo de produción agropecuaria. A este 

respecto compre lembrar que están clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria 

4.488 Ha, equivalente ao 35,86 % do seu territorio. Esta clasificación é moi superior á 

demandada exclusivamente por necesidades dos habitantes do concello e plantéxase como 

actividade subministradora doutros concellos consumidores e non produtores. 

Solo empresarial 

Os solos industriais previstos polo PXOM son os seguintes: 

S-03 e S-04: A clasificación destes solos como urbanizables, na parroquia de Anxeriz, en 

Pedrasalgueira, ven motivada pola existencia de dúas grandes empresas, de vital importancia 

para o desenvolvemento da zona e que xurdiron á marxe do planeamento, sendo imperiosa a 

necesidade da súa regularización, pos motivos sociolóxicos e medioambientais. 

S-05: Trátase dunha bolsa de solo urbanizable situada nos terreos dunha antiga mina, coa 

finalidade da súa rexeneración, destinándose a usos industriais, coa finalidade de servir de 

ampliación para poñer en ordenamento as actividades que neste momento se atopan ocupando 

parte destes terreos así como para novas industrias que, atraídas polas existentes, poidan 

xurdir. 

Turismo 

Tordoia é un concello rural de periferia urbana, situado perto da vila de Ordes, na comarca do 

mesmo nome, e entre as áreas urbanas de Santiago e A Coruña, cunha economía vencellada 

ao sector primario e, en menor medida, á industria e aos servizos. Os elementos naturais, 

paisaxísticos e patrimoniais susceptibles de ser empregados ou convertidos en recursos 

turísticos están contemplados na ordenación só dende o punto de vista da protección e da 

conservación. Así, tódolos elementos naturais, paisaxísticos e patrimoniais están debidamente 

protexidos e catalogados polo Plan. 

Equipamentos e servizos básicos 

O concello de Tordoia conta cos seguintes equipamentos e dotacións: 

 1 casa do concello 

 1 centro de saúde (Pontepedra) 

 3 centros escolares, para 189 alumnos (curso 2011) 

 1 casa de cultura, 1 biblioteca pública 

 6 centros cívico-sociais 

 2 parques infantís 

 1 parque non urbano 

 5 parques urbanos 

 2 complexos polideportivos 

 1 piscina 

 2 pistas polideportivas 

 3 polideportivos cubertos 

 3 terreos de xogo 

 8 zonas verdes 

 12 cemiterios 

Os indicadores de equipamentos son os seguintes: 

 Educativo: ratio 14,76 m2/alumno 

 Deportivo: 54,98 (ratio 5,50 m2/Hab) 

 Centros culturais: 85,79 (ratio 0,29 m2/Hab) 

 Zonas verdes: ratio 2,03 m2/Hab 

 Centros sanitarios: 19,00 (ratio 0,06 m2/Hab) 

 Edificios de uso municipal: 6,14 (ratio 0,12 m2/Hab) 

 

11.2. Coherencia interna 

O gráfico seguinte resume as diferentes etapas levadas a cabo na elaboración do ISA, dende a 

descrición do ámbito de aplicación do PXOM ata a formulación das diferentes alternativas, 

pasando pola análise obxectiva do medio na situación previa á aplicación do PXOM e a 

definición de obxectivos xerais para a planificación e específicos sobre as variables de 

sostibilidade ambiental. 
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A análise obxectiva do ámbito de aplicación do PXOM (o territorio municipal de Tordoia) permite 

poñer de manifesto os condicionantes socioeconómicos, físicos e ambientais da situación previa 

(alternativa 0). Analizanse tamén as variables que se consideran claves (Documento de 

Referencia de xullo do 2007) no proceso de planificación. 

Con nesta situación, ademais dos normativamente establecidos polo contexto xurídico, os 

obxectivos do PXOM son coherentes cos establecidos nas DOT, conxugando os principios 

reitores para unha planificación sostible. 

A estratexia de planificación elixida leva implícita unha serie de efectos previsibles, que se 

concretarán no momento de implementación das diferentes accións urbanísticas no territorio. 

Unha vez identificados estes efectos, o PXOM establece unha serie de medidas correctoras, 

medidas que están axeitadamente dimensionadas para corrixir ou mitigar os efectos derivados 

destas accións urbanísticas. Estas medidas garanten o nivel establecido polos criterios de 

sostibilidade territorial inspirados polo PXOM e requeridos polo órgano ambiental. 
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ANEXO I DO ISA: INFORME SOBRE COMO FORON INTEGRADOS NO ISA 

OS ASPECTOS EXPOSTOS NA MEMORIA AMBIENTAL 
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INFORME DE CÓMO FORON INTEGRADOS OS ASPECTOS EXPOSTOS NA MEMORIA 

AMBIENTAL 

1.- INFORMES SECTORIAIS 

Aviación civil: O PXOM incorpora as determinacións do informe emitido pola Dirección Xeral de 

Aviación Civil. 

Dirección Xeral de Obras Públicas: Modifícase a ficha do sector S-05 para indicar a necesidade 

de informe preceptivo para a execución do enlace coas estradas provincial e autonómica. 

2.- VALORACIÓN DA CALIDADE DO ISA 

Respecto das zonas inundables e a súa afección sobre o solo urbano non consolidado P-01 

compre indicar que este conta coa ordenación pormenorizada, e que nesta se fai coincidir a 

zona afectada polos períodos de retorno de 100 e 500 anos coa zona verde do ámbito polo que 

non se producen afección de zonas inundables. Aínda así, compre incorporar á ficha de 

desenvolvemento deste ámbito como condición da súa execución que se verifique o disposto no 

artigo 42 do plan hidrolóxico Galicia-Costa. 

Respecto da análise da paisaxe, inclúese no ISA una valoración sobre a súa calidade e 

fraxilidade 

Respecto da actualización de plans e programas que figuran no ISA procede incluír un listado 

actualizado. 

Respecto da viabilidade económica procede incluír no ISA un resumo do custo das actuacións 

de execución do PXOM. 

3.- ANÁLISE DA PREVISIÓN DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS DO PLAN 

Respecto da paisaxe procede afondar na calidade e fraxilidade deste modificando os apartados 

correspondentes do ISA. Por outra banda procede aportar planos de información urbanística 

referentes a este aspecto. 

Por outra banda procede incorporar condicións na ficha de desenvolvemento do S-05 de 

recuperación da antiga mina. 

Respecto do Patrimonio natural procede incorporar condicións ó desenvolvemento dos sectores 

S-02 e S-05 en relación coa Rana Temporaria e coa Centaurea ultreiae. 

Respecto do patrimonio cultural procede incorporar as determinacións do informe de patrimonio 

cultural. 

Respecto da ocupación do solo procede incorporar unha enquisa realizada polo concello 

segundo a cal se xustifica a necesidade de previsión de solo urbanizable industrial, 

nomeadamente o S-02, posto que os outros tres xa teñen empresas implantadas ou previsión 

delas. 

Procede incluír no PXOM os riscos de inundación no PXOM e clasificar as zonas de fluxo 

preferente e período de retorno de 100 e 500 anos como solo rústico de especial protección de 

augas. 

Respecto da mobilidade procede aportar documentación necesaria no ISA en relación coas 

novas zonas industriais. 

Respecto da enerxía procede modificar o ISA adaptándoo ás novas prescricións legais en 

relación coas instalacións de xeración de enerxía. 

En relación coa variable de Atmosfera e cambio climático, procede impor medidas correctoras 

na ordenanza de uso industrial dos solos urbanizables de maneira que os niveis ambientais 

sonoros nos núcleos rurais non sobrepasen os máximos permitidos segundo o plano de 

zonificación acústica. 

4.- DETERMINACIÓNS FINAIS 

Modifícase a memoria, normativa, ISA e planos de información e clasificación do PXOM de 

acordo coas determinacións expresadas nos parágrafos precedentes. 
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