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DOCUMENTO DE INICIO PARA O PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉXICA (AAE).

1. ANTECEDENTES.
Redáctase o presente informe previo co fin de iniciar o procedemento de avaliación
ambiental estratéxica do Plan Xeral de Ordenación de Moraña en cumprimento da
Normativa sobre avaliación ambiental do planeamento. No informe realízase unha
avaliación sobre os obxectivos da planificación proposta, unha diagnose da situación
actual do concello e unha descripción dos procesos que se seguirán na elaboración
do PXOM.
2. OBXECTIVOS DO PXOM DE MORAÑA.
O artigo 45, “instrumentos de ordenación”, da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004
de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia establece no seu
apartado 1. que “a ordenación urbanística levarase a cabo a través de normas
subsidiarias e complementarias de planeamento e plans xerais de ordenación
municipal (…)”.
O artigo 52, “consideracións xerais” da mesma Lei establece:
“(…)
a) Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanísticos de
ordenación integral, abranguerán un ou varios termos municipais completos,
clasificarán o solo para o establecemento do réxime xurídico correspondente,
definirán os elementos fundamentais da estructura xeral adoptada para a
ordenación urbanística do territorio e establecerán as determinacións
orientadas a promove-lo seu desenvolvemento e execución.
b) O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos
fins que neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade
urbanística do territorio que sexa obxecto de ordenación, garantindo a
coordinación dos elementos fundamentais dos respectivos sistemas xerais.
c) Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia das determinacións
urbanísticas, a viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o
equilibrio dos beneficios e cargas derivados do plan entre as distintas áreas de
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reparto, a proporcionalidade entre o volume edificable e os espacios libres
públicos de cada ámbito de ordenación e a participación da comunidade
nas plusvalías xeradas en cada área de reparto.
(…)”
Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de
Moraña procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos
xerais para a redacción do planeamento:
a) Incardinación do modelo urbano de Moraña na estratexia global de
ordenación territorial de Galicia, no que se explotan as complementariedades
entre o sistema de cidades e vilas de equilibrio, artellando un modelo de
cidade difusa.
b) Optimización das vantaxes comparativas de Moraña.
O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o concello de Moraña,
derivado do diagnóstico operativo plantexado, baséase nos seguintes obxectivos
específicos:
a) Plantexamento dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o
medio ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento e
potenciando os usos productivos intrínsecos. Especial atención na imbricación
axeitada

de

equipamentos

e

industrias

de

localización

co

medio.

Completación da trama urbana dos núcleos existentes, mellorando a súa
funcionalidade e impedido a edificación indiscriminada do territorio.
b) Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotación e estándares utilizando
como ámbito de referencia a parroquia.
c) Crecemento lento pero sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no
comercio especializado, nos servicios á poboación e no reforzo das
potencialidades industriais; establecendo unha relación axeitada entre o
medio natural e o construído.
d) Completación e esponxamento coordinados da trama urbana existente, co
plantexamento de operacións estratéxicas de crecemento ordenado de
escala axeitada.
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e) Atención ó proxecto urbano e as técnicas de xestión para garantir a
viabilidade do Plan.
f)

Interese pola consecución dunha rede de espacios públicos de calidade,
incorporando e aceptando o edificado.

g) Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración,
como manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver
problemas correctamente dimensionados en escala e funcionalidade.
h) Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral
de Ordenación Municipal.

3. ÁMBITO TERRITORIAL.

3.1. DESCRIPCIÓN XERAL.
O termo municipal de Moraña forma parte da comarca de Caldas, formada polos
municipios de Caldas de Reis, Catoira, Valga, Moraña, Cuntis, Pontecesures e Portas.
A comarca de Caldas encóntrase no extremo noroeste da provincia de Pontevedra,
linda polo norte coa provincia da Coruña, polo leste coa comarca Tabeirós- Terra de
Montes, polo sur coa comarca urbana de Pontevedra e polo oeste co Salnés e a ría
de Arousa.
O termo municipal de Moraña ten unha superficie de 41,3 Km2 e unha poboación de
4.309 hab. (padrón municipal do ano 2007), o que redunda nunha elevada densidade
de poboación, 104,3 Hab/Km2.
A poboación de Moraña está repartida numerosos núcleos de poboación. Conta co
núcleo urbano de Santa Lucía de Moraña e con 73 núcleos rurais, constituídos
nalgunhas ocasións por varias entidades de poboación próximas.
Administrativamente o concello atópase dividido en nove parroquias: Amil, Cosoirado,
Gargantáns, Laxe, Lamas, San Lourenzo de Moraña, Santa Xusta de Moraña, Rebón e
Saiáns.
O concello linda ao norte co concello de Cuntis, ao leste co de Campo Lameiro, ao
oeste con Caldas de Reis, Portas e Barro e ao sur co de Pontevedra.
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3.2. MEDIO FÍSICO.
O concello de Moraña sitúase na conca alta do Umia, río que serve de límite co
concello de Cuntis. Moraña é un concello de transición entre as terras baixas da
depresión de Caldas e as terras altas do interior da provincia de Pontevedra.
Dende o punto de vista morfolóxico, existen dúas unidades xeográficas claramente
diferenciadas: unha, a depresión de Caldas, que afecta á maior parte do territorio
municipal e, a outra, a montaña. Na primeira, as altitudes oscilan entre os 150 e os 200
metros. Na segunda están por riba dos 500 m. (O Acibal, 594 m, e Xesta, 529 m). Estas
diferenzas altitudinais son o resultado do basculamento de bloques graníticos a causa
de factores tectónicos.
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O concello de Moraña encóntrase drenado na súa totalidade polo río Umia, no que
conflúen regatos como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A
existencia de varias fallas con dirección Norte - Sur explica que varios dos cursos
fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección en varios sectores.
O clima da zona é oceánico do tipo húmido, con certa tendencia á sequía estival. As
temperaturas medias invernais non baixan dos 7ºC, mentres que as estivais roldan os
18ºC. As precipitacións son copiosas, e están lixeiramente por riba dos 1.500 mm
anuais, cun máximo invernal (outubro - marzo).

3.3. INTEGRACIÓN FUNCIONAL DA COMARCA. O SISTEMA RELACIONAL.
A comarca de Caldas pertence á provincia de Pontevedra, e está formada polos
concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valga, o
que supón unha superficie de 288,7 Km2 e unha poboación de 35.108 habitantes (ano
2007).
Este territorio forma parte do pospaís da ría de Arousa, e está organizado por dúas
concas fluviais: a do río Ulla e a do río Umia. Asemade, está recorrido polo corredor
meridiano, un dos fitos topográficos de Galicia, e rodeado parcialmente pola dorsal
galega. A presencia de todos estes elementos no espacio comarcal é causa de que
poidan diferenciarse as seguintes unidades de relevo: o val do Ulla ó norte, as
estribacións da dorsal galega ó leste, e o val do Umia coa depresión de Caldas no
centro.
No val do Ulla insírense os concellos de Pontecesures, Valga e Catoira; este último no
fondo da ría. Os montes Xiabre (642 m) e Xesteiras (716 m) actúan como divisoria de
augas entre as concas do Ulla e do Umia. A proximidade destes relevos ó fondo do val
impide un gran desenvolvemento das topografías chairas, agás daquelas zonas nas
que os cursos fluviais discorren por accidentes tectónicos, como é o caso da zona de
Valga.
Polo leste, as estribacións da dorsal galega pechan o territorio comarcal, con altos
como Castro Sevil (544 m), Monte dos Cregos (804 m) ou Amil (529 m). Neste caso son
os concellos de Cuntis e Moraña os que se emprazan en gran parte nesta unidade de
relevo. Entre ambos discorre o Umia, que corta transversalmente estas aliñacións
montañosas. En terras de Moraña forma un val encaixado porque percorre unha zona
de granito resistente á erosión (o granito de Moraña); no límite entre ámbolos dous
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concellos recebe as augas do río Gallo, curso fluvial que percorre de norte a sur o
concello de Cuntis por un val de orixe tectónico flanqueado por dous horts (Xesteiras e
Castro Sevil). Este corredor Cuntis - Moraña actúa de transición topográfica, porque a
partir de aquí o Umia entrará na depresión de Caldas, salvando este desnivel cunha
fervenza.
No centro da comarca e correspondendo ós termos municipais de Caldas e de Portas
sitúase a depresión de Caldas, de orixe tectónico e litolóxico, porque o granito de
Caldas é de grao groso e, por tanto, moi erosionable, en forma de “xiabre”. Por esta
depresión discorre, de norte a sur, o río Chaín, que conflúe no Umia xa no núcleo de
Caldas. A partir de aquí, a arteria principal leva un curso divagante sobre un fondo
completamente plano (o alvéolo de Caldas), de ahí o risco e a frecuencia de
inundacións. O límite co Salnés queda desdibuxado o non haber fitos topográficos
marcados.
En resumo, esta comarca aglutina un territorio montañoso (correspondente á dorsal
galega), amplas áreas de val (Ulla e Umia) en parte inundables pola disposición
topográfica no alvéolo, e entre ambas unha área de transición topográfica (corredor
Cuntis - Moraña).
A latitude, a proximidade o mar e a disposición do relevo dan lugar a que a comarca
de Caldas teña un clima oceánico cunha degradación cara o mediterráneo, feito
que se deixa sentir nas elevadas temperaturas e o descenso das precipitacións
estivais. O tipo de tempo predominante, o do sudoeste, é o principal responsable das
precipitacións, e as variacións topográficas son causa directa da intensidade nas
precipitacións e das menores temperaturas nas áreas de montaña en relación cos
vales e depresións.
Estes trazos ambientais son factores todos eles que inflúen en factores humanos, como
o tipo de poboamento ou a distribución da poboación, os usos do solo (como o
dominio do agrario ou do forestal), ou a explotación das augas termais.
Globalmente, a comarca pode considerarse poboada, como o demostra a elevada
densidade de poboación (121,97 Hab/Km2), fronte á media galega (92,55 Hab/Km2),
aínda que a media provincial é bastante máis elevada (204,63 Hab/Km2). Caldas ven
mantendo unha tendencia cara á perda de poboación dende principios de século,
tendencia que se mantén ata a actualidade, agás algún período en que o volume
poboacional medrou lixeiramente. Dende o principio da década dos 90, a tendencia
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é a mesma que o contexto rexional; é dicir, a diminución dos efectivos poboacionais,
a causa do crecemento vexetativo negativo e un saldo migratorio tamén negativo.
Esta tendencia afecta directamente á estructura por idades da poboación, feito que
trae consigo, ademais, un paulatino envellecemento da poboación.

3.4. INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMENTOS E VIVENDAS.
Este apartado dedícase a analizar a calidade de vida no concello de Moraña
segundo os datos dispoñibles. Para iso, empregáronse unha serie de indicadores cos
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que se pode medir, tanto de xeito directo ou indirecto, a situación dos habitantes
deste territorio á hora de acceder ós servicios básicos como a outros máis específicos.
FORMACIÓN
Este é un dos principais indicadores á hora de medir o nivel de desenvolvemento
dunha poboación, así como as expectativas de futuro, tanto máis se temos en conta
que a sociedade actual está a demandar profesionais en calquera dos campos de
actividade, sexan estes os que foran.
Para analizar a situación da comarca neste aspecto, empregaremos os datos relativos
á formación da poboación e a infraestructura existente na zona.
O igual que ocorre en toda España, en Galicia atópase escolarizada toda a
poboación que ten a idade correspondente e, debido á recente implantación da
reforma do ensino secundario, a obrigatoriedade do ensino abarca agora un período
máis longo.

ALUMNOS MATRICULADOS NO CURSO ACADÉMICO 2008-2009
NIVEL

CPI SANTA LUCÍA

AMIL

SAN LOURENZO

O SOUTO

TOTAL

INFANTIL

75

10

9

20

114

PRIMARIA

197

-

-

-

197

SECUNDARIA

142

-

-

-

142

PCPI

12

-

-

-

12

TOTAL

465

En canto o nivel educativo da poboación do concello, tanto o grupo que ten estudios
primarios, o 38%, coma os que teñen estudios secundarios, o 51%, están claramente
por riba da media galega, que é aproximadamente do 28% e 38% respectivamente.

EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS
Polo que fai ó ensino regrado, o concello ten a dotación necesaria para cubrir a
demanda da poboación. Así, en Moraña, con 465 alumnos (114 en infantil, 197 en
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primaria, 142 en secundaria e 12 PCPI), disponse dos EEI Amil, San Lourenzo de Moraña
e de O Souto, todos para nenos de educación infantil, e co CPI de Santa Lucia, que
imparte educación especial, infantil, primaria, secundaria obrigatoria e programas de
garantía social (iniciación profesional para auxiliar de perruquería, axudante de
operacións de carrozaría do vehículo, axudante de reparación de automóbiles,
axudante de servicios de hostalería, dependente de comercio, instalador electricista,
operario de albanelería, operario de cantería, operario de carpintería, operario de
panadería, operario de soldadura e construccións metálicas e operario maquinista de
confección industrial).

EQUIPAMENTOS SANITARIOS
A organización e infraestructuras dos servicios sanitarios de Moraña é a seguinte. Existe
un Centro de Saúde, con servizos de enfermería, matronas e pediatría. Polo que fai ás
urxencias, estas son atendidas no PAC (punto de atención continuada) de Caldas de
Reis. A atención especializada préstase nos centros hospitalarios de Pontevedra. Por
último, Moraña conta con 3 farmacias no territorio municipal.

HABITAT
Como xa se ten dito, en canto á organización do hábitat, o máis característico é a
dispersión do poboamento. As principais causas son a preferencia da poboación pola
vivenda unifamiliar illada.
Esta organización territorial implica unha serie de problemas, como o encarecemento
dos servicios e das infraestructuras (saneamento, recollida de R.S.U.), subministración
de auga potable e electricidade, iluminación, etc.). A concentración parcelaria
podería contribuír en certa medida á ordenación do territorio, pero sobre todo serán
as medidas específicas as que teñan un efecto máis directo, como a entrada en vigor
da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Segundo datos proporcionados pola Dirección Xeral de Urbanismo. O concello de
Moraña ten PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) aprobado no ano 2001, e en
2002 levou a cabo unha modificación puntual, así como dous plans parciais, un no
ano 2002 para dotar ó concello de solo industrial en Afieiras e outro,tamén no 2002,
para o polígono industrial de Mirallos.
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ENERXÍA E TELECOMUNICACIÓNS
Polo que fai á enerxía eléctrica , compre dicir que o plan de electrificación do rural e o
plan MEGA (Plan de Mellora Eléctrica de Galicia) están a cubrir a maior parte do
territorio galego, aínda que persisten algunhas deficiencias relativas á uniformidade de
servicio. Os hábitos no medio rural fan que existan máximos ou picos de consumo, que
adoitan coincidir co atardecer, entre outras razón debidos á posta en marcha dos
muíños eléctricos e outros usos domésticos.
Outra fonte de enerxía importante, tanto para empresas como as familias é o gas
natural. En Moraña xa existe esta infraestructura na rúa Sete e atópase aprobado o
proxecto para á extensión das instalacións de subministración de gas no núcleo
urbano de Santa Lucía e nos parques empresariais de Afieiras e Mirallos.
As telecomunicacións víronse ampliadas e melloradas de forma moi importante nos
últimos anos, de xeito que a partir do Plan de Telefonía Rural a cobertura foi ampliada
considerablemente. A este feito hai que engadir ó rápido desenvolvemento da
telefonía celular, o que fai que practicamente non existan zonas sen cobertura
telefónica por fíos ou inalámbrica.

TRANSPORTES E COMUNICACIÓNS
A accesibilidade da comarca é elevada. Por unha parte, está atravesada de norte a
sur pola autoestrada AP-9, e no territorio hai varias saídas e entradas: A de
Padrón/Pontecesures, a que está sobre a estrada de Catoira e a de Caldas/Portas. Por
outra parte, a estrada N-550 atravesa a comarca de norte a sur; e a C-550 percorre a
marxe sur do río Ulla. A estrada N-640 comunica a parte oriental con Santiago.
Ademais existe unha densa rede de titularidade autonómica, provincial ou municipal
que comunica o interior e os núcleos de poboación coas cabeceiras municipais e as
principais vías de comunicación.
En canto ó concello de Moraña, as principais vías son dúas estradas autonómicas que
atravesan o termo municipal: a estrada PO-221, que vai dende A Lagoa (Campo
Lameiro) ata a N-640, que comunica A Estrada con Caldas de Reis, e a estrada PO226 que vai dende Porráns a Cuntis. O resto do territorio municipal comunícase
mediante unha rede de estradas de forma radial, sendo o centro Santa Lucía de
Moraña.
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En relación ó transporte público, a zona está cuberta por varias empresas de
autobuses. A empresa Monbús (antiga Castromil), percorre o eixo Padrón Pontecesures - Caldas, o que supón a conexión cara ó sur, con Pontevedra e Vigo, e
cara o norte, Santiago e A Coruña. A mesma empresa comunica Caldas de Reis con
Noia, Moraña - Pontevedra e Cuntis - Santiago. A empresa Benito Abalo, que conecta
con Vilagarcía e o interior da comarca. A empresa Expreso de Tabeirós e Expreso de
Vea realizan servicios extracomarcais ademais da conexión coa veciña comarca de
Tabeirós - Terra de Montes. A empresa A Estradense serve de enlace coa comarca de
Deza.
Hai que ter en conta que a accesibilidade ó transporte público é diferente para a
poboación que vive en núcleos situados sobre as vías principais ou simplemente nos
núcleos cabaceira da que ten a poboación que vive en diseminado, que xeralmente
ten dificultades ou restriccións para acceder ó transporte público, especialmente no
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caso das persoas máis vellas, polo que sería interesante contar con algún sistema de
transporte a este nivel que resolvese os problemas de mobilidade deste grupo de
poboación.
O vehículo particular é, con moito, o principal medio de transporte, e na comarca hai
en torno a 500 vehículos por cada mil habitantes, comprendidos coches, autobuses,
camións e tractores. Se temos en conta só os coches, vehículos particulares, a cifra
baixa ata uns 398 por mil habitantes.

VIVENDA E CONSTRUCCIÓN
Nos anos setenta, a poboación de Moraña medra, e prodúcese un aumento no
número de vivendas, das que na maior parte son vivendas unifamiliares, que fan
crecer ós respectivos núcleos e que en parte responden a unha demanda real da
poboación que se concentra nos núcleos urbanos.
A partir dos anos 80, e na seguinte década o número de vivendas segue a medrar,
aínda que a poboación non aumenta de forma significativa. Este aumento da
vivenda cabe adxudicalo ó regreso de emigrantes, que adquiren ou constrúen unha
vivenda.

Na última década, o sector da construcción experimentou en Moraña un importante
pulo, tanto na construcción de edificación residencial, de modo moi significativo no
núcleo de Santa Lucía, coma noutro tipo de construccións, principalmente de tipo
industrial, nos dous parques empresariais existentes no concello, o de Afieiras e o de
Mirallos.
Esta evolución pódese observar no seguinte gráfico da evolución da superficie
construída no concello. O gráfico amosa un crecemento importante e sostido na
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superficie construida de uso residencial, e en menor medida de outros usos non
residenciais, neste periodo de tempo.

Fonte: IGE

Especial mención merece o núcleo de Santa Lucía, que segundo os datos de licenzas
urbanísticas dos últimos sete anos, facilitados polo concello, verá incrementado en
420 vivendas as existentes.

LICENZAS URBANÍSTICAS DE VIVENDAS EN SANTA LUCÍA NO PERIODO 2002-2008
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

LIBRE

59

3

0

41

82

49

48

PROTEXIDA

24

30

39

40

5

0

0

TOTAL

83

33

39

81

87

49

48

Fonte: Excmo. Concello de Moraña
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3.5. PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO.
Entre as máis antigas referencias patrimoniais de Moraña destaca o conxunto
megalítico, formado en torno ao menhir, a Lapa de Gargantáns (na foto), e tamén o
castro da Portela, unha mámoa e un grupo de petroglifos, todos eles moi próximos
entre si.
En todo o concello son abundantes os petroglifos e mámoas. Exemplos destes son os
grupos de O Deitadeiro, Silvoso ou Monte Laceira. Especial mención merecen os nove
grupos de petroglifos localizados no monte Ardegán. Algunhas parroquias posúen un
ou dous castros, dos que se poden resaltar os de Monte de Castro en Rebón, Castro
de Gargantáns e Monte Castelo. A identificación e localización de tódolos elementos
arqueolóxicos existentes no termo municipal será un dos obxectivos do PXOM.

Lapa de Gargantáns

Arquitectura relixiosa
Igrexa parroquial de San Mamede de Amil.
Santuario do Milagres, Amil.
Igrexa parroquial de Santa María de Cosoirado.
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Igrexa parroquial de San Martiño de Gargantáns.
Igrexa parroquial de Santa Cruz de Lamas.
Ermida das Virtudes ou da Mercé, Lamas.
Igrexa parroquial de San Martiño de Laxe.
Igrexa parroquial de San Lourenzo de Moraña.
Igrexa parroquial de San Pedro de Rebón.
Igrexa parroquial de San Roque de Rebón.
Capela da Inmaculada Concepción de Mos, Saiáns.
Igrexa parroquial de Santa Xusta de Moraña.
Igrexa parroquial de San Salvador de Saiáns.
Capela de Santa Margarida, Saiáns.
Arquitectura civil - Elementos etnográficos
Casa rectoral de San Mamede de Amil.
Casa rectoral de Santa María de Cosoirado.
Pazo da Toxeiriña.
Casa rectoral de San Lourenzo de Moraña.
Pazo e capela da Buzaca.
Casa-torre dos Soto.
Casa da Rúa.
Casa rectoral de Santa Xusta de Moraña.
Centro de interpretación do patrimonio de Moraña.
Casa en Rapeira.
Casa en Rial.
Pazo de San Roque.
Casa rectoral de San Salvador de Saiáns.
Casa da cultura Daniel Alfonso Rodríguez Castelao de Santa Lucía.
Local cultural de O Buelo, Saiáns.
Fonte de Santa Xusta.
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3.6. DEMOGRAFÍA E SOCIOECONOMÍA.

A POBOACIÓN COMARCAL
Se tiveramos que sintetizar a singularidade do poboamento nesta comarca, fariámo-lo
destacando dous trazos esenciais: a gran dispersión e a práctica ausencia de núcleos
aglutinadores. Soamente os núcleos de Caldas principalmente e Cuntis, Pontecesures
e Santa Lucía contan con entidade e características urbanas.
A topografía condiciona en gran medida a distribución do poboamento, de xeito que
nos fondos de val e nas depresións alóxase gran parte do hábitat e unha parte
importante desta comarca ten estas características: o elemento fundamental é a
depresión meridiana, correspondente ós termos de Valga e Caldas, percorrida pola
estrada N-550, o longo da cal concéntrase a edificación. O trazado rectilíneo desta
vía entre Valga e Barro (xa fora da comarca) ten propiciado esta ocupación. O
corredor de Cuntis, val tectónico por onde discorre o río Gallo, é outra das áreas o
longo da que localízase o hábitat, aínda que a densidade non é tan elevada como
no caso anterior. As marxes do río Ulla (Pontecesures, Valga, na zona de Campaña, e
Catoira) teñen tamén unha elevada ocupación.
Fronte a estas áreas, dominadas pola morfoloxía chaira, atópanse aquelas nas que
predomina un relevo onde altérnanse as montañas e os montes cos pequenos vales
secundarios; nestes casos, o poboamento disponse recollido nestes vales, a media
ladeira, no contacto entre a zona de aproveitamento agrario e a de uso forestal, nas
ladeiras de menor pendente ou nas chairas intermedias. Nas áreas máis montañosas e
de vales máis encaixados (caso de Moraña), o poboamento organízase en pequenos
núcleos que aproveitan os solos onde é posible o uso agrario, evitando en calquera
caso as pendentes máis acusadas, factor limitante do poboamento.
Esta estructura ten evolucionado debido a unha serie de razóns. Por unha parte, os
núcleos orixinais foron interconectándose entre eles por unha rede de estradas e
pistas, e esta trama foi o soporte do novo poboamento, de xeito tal que nas zonas
chairas, máis atractivas para o poboamento e con maior densidade de vías de
comunicación, os núcleos orixinarios foron uníndose, densificándose a ocupación. O
resultado é a gran dispersión que se observa en lugares como a depresión meridiana.
A autoconstrucción tamén ten contribuído a aumentar a dispersión, tanto máis canto
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as vías de comunicación deron accesibilidade a todo o territorio. Por iso, é constante a
presencia de novas construccións con tipoloxías que nada teñen que ver coa zona.
Outra característica deste territorio é que non existen núcleos de certa entidade, agás
os de Caldas, Cuntis, Pontecesures ou Santa Lucía. O emprazamento primitivo de
Caldas de Reis estaba sobre a confluencia dos ríos Bermaña e Umia, centro que
quedou relegado en beneficio do posterior crecemento cara o Umia e a estrada N550. Esta capital municipal, que conta con 3.968 hab. (padrón municipal do ano 2007)
é hoxe un nodo de estradas cara a Pontevedra, Vilagarcía e Cuntis - A Estrada, en
torno o cal tense consolidado a vila, con tódolos problemas que isto conleva de
conxestión de tránsito, contaminación e ruídos. A lóxica expansión está dirixindo o
crecemento sobre a N-550 e a estrada provincial de conexión con Portas. O principal
núcleo de Moraña e a súa capital municipal, Santa Lucía, que se atopa no cruce das
estradas a Caldas e a Cuntis.
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Núcleo de Santa Lucía de Moraña

A POBOACIÓN MUNICIPAL
O concello de Moraña conta cunha poboación de 4.309 habitantes (padrón
municipal do ano 2007), e unha densidade de poboación bastante elevada (104,3
hab/Km2). Dende principios do século XX, Moraña rexistra un estancamento do seu
volume demográfico, e as variacións intercensais son moi pequenas, a pesar da
importante emigración a zonas máis desenvolvidas ou máis atractivas dende o punto
de vista laboral.
O primeiro tercio do século XX é unha etapa de forte emigración en toda a rexión (a
chamada “etapa de ouro” da emigración americana) porque ó desaxuste tradicional
entre poboación e recursos engádeselle a necesidade de cartos para redimi-los foros
e poder acceder á propiedade da terra. O saldo natural, con ser alto, non conseguiu
sempre compensa resta sangría de poboación.
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O período 1930-1950: Nestes vinte anos son dous os principais fitos que influíron na
evolución da poboación, non só comarcal, senón tamén galega. A crise do 29 e a
Guerra Civil pecharon os destinos tradicionais da emigración galega: foron anos sen
saídas ó exterior o que, engadido ó elevado crecemento vexetativo, deu lugar a un
acusado crecemento da poboación, que xerou outra vez un desequilibrio entre
poboación e recursos.
A partires dos anos cincuenta reanúdase a tradicional emigración americana, aínda
que con variacións nalgún dos destinos (aumenta a importancia de Venezuela gracias
ó petróleo) e sobre todo a intensidade (esta etapa coñécese como a “Idade de
prata” porque as saídas son menores). Por outra parte, e esto definirá á nova etapa,
comeza a emigración ós países europeos (Francia, Suíza e Alemania principalmente).
Na década dos sesenta a saída masiva cara os países de Europa faise notar, e este
feito queda reflectido nas perdas de poboación en toda a comarca, agás
Pontecesures e Catoira polas razóns antes sinaladas. Por outra parte, Portas e Valga
manteñen practicamente a súa poboación gracias á diversificación da súa base
económica.
Nos anos setenta conflúen varios feitos. Por un lado, a crise económica de mediados
desta década restrinxiu as saídas cara a Europa, e intensificou os retornos, aínda que
todavía quedaban moitas persoas na emigración. Asemade, do II Plan de Desenrolo
naceu o polo de Vilagarcía, que promoveu a industrialización da zona, creando unha
nova oferta laboral que beneficiou tamén a esta comarca. O mesmo tempo, comeza
o declive dun importante recurso local, os balnearios, tanto porque a demanda
decae como polo feito de que o de Catoira deixou a actividade. En conxunto, pois, a
ralentización das saídas e unha maior oferta laboral son causas ámbalas dúas de que
na maior parte do territorio comarcal a tendencia demográfica sexa positiva como
para compensar as perdas da década anterior. Cuntis é o concello que máis
poboación perde da comarca, e esta, en conxunto, decrece demograficamente.
A partir do ano 1981 a poboación da comarca frea a tendencia regresiva aínda que
o aumento é moi débil ( o incremento foi do 0,78%). Neste período a emigración
perdeu intensidade, aínda que non desapareceu. O crecemento natural non só
compensa esas saídas, senón que permite aumentar o volume de poboación, porque
nesa década as taxas de natalidade aínda eran relativamente elevadas (13,5‰ na
primeira metade e 9,6‰ na segunda), e as taxas de mortalidade baixas. En
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consecuencia, o crecemento vexetativo era positivo, aínda que con tendencia o
decrecemento ó longo da década.

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN PARROQUIAL ENTRE OS ANOS 1981 E 2007
PARROQUIA

1981

1991

2001

2007

EVOLUCIÓN

AMIL

635

595

493

462

-27,24%

COSOIRADO

94

89

75

63

-32,98%

GARGANTÁNS

294

252

226

223

-24,15%

LAXE

568

507

451

383

-32,57%

LAMAS

397

375

349

360

-9,32%

MORAÑA (SAN LOURENZO)

420

422

349

318

-24,28%

MORAÑA (SANTA XUSTA)

701

650

570

506

-27,82%

REBÓN

589

521

413

420

-28,69%

SAIÁNS

1480

1459

1390

1574

+6,35%
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Na etapa de 1990 ata a actualidade, o igual co contexto galego e provincial
comezan a xeralizarse perdas de poboación, e Moraña tamén rexistra perdas. A esta
situación se chegou a causa da plena “incorporación” ó réxime demográfico
moderno, caracterizado polas baixas taxas de natalidade e relativamente baixas
taxas de mortalidade, e tamén, e principalmente, polo envellecemento da poboación
a causa das sucesivas etapas migratorias, que subtraía principalmente efectivos novos
á poboación comarcal.

EVOLUCIÓN DA POBOACIÓN MUNICIPAL ENTRE OS ANOS 2001 - 2007
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EVOLUCIÓN

4.316

4.291

4.287

4.281

4.313

4.274

4.309

-0,16%

Fonte: IGE. Elaboración propia.

De cara o futuro, en xeral a tendencia á perda da poboación segue a producirse, se
ben en Moraña a poboación aumenta aínda que non de modo significativo.
A estructura por idades da poboación presenta, dende hai máis de 20 anos, unha
clara tendencia ao envellecemento: o 12,6% da poboación ten menos de 15 anos, o
65,8% está entre os 16 e os 64 anos, e o 21,6% ten máis de 65 anos, sendo o índice de
envellecemento de 130. A idade media da poboación é de 44 anos, a taxa bruta de
natalidade é de 8,3 nacementos por cada mil habitantes, e a taxa de mortalidade
está en 11,9 falecementos por cada mil habitantes. Esta estructura descrita reflíctese
moi claramente na pirámide de poboación, cunha morfoloxía de tonel, con base e
cumio estreitos (poucos efectivos novos e vellos), e unha parte central irregular e
abombada, o que indica

un gran volume de poboación adulta e madura. Non

obstante, no contexto demográfico galego, a comparación do concello de Moraña
con outros concellos do interior, sáldase positivamente.
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PIRÁMIDE DE POBOACIÓN, 2007
MORAÑA
85 e mais anos
de 80-84 anos
de 75-79 anos
de 70-74 anos
de 65-69 anos
de 60-64 anos

Homes
Mulleres

Grupos de idade

de 55-59 anos
de 50-54 anos
de 45-49 anos
de 40-44 anos
de 35-39 anos
de 30-34 anos
de 25-29 anos
de 20-24 anos
de 15-19 anos
de 10-14 anos
de 5-9 anos
de 0-4 anos

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

%

ANÁLISE SOCIOECONÓMICO
A taxa de actividade de Moraña é elevada (50,1%), feito que se explica en que boa
parte da forza laboral do concello traballa fora de Moraña, cara a Pontevedra e Vigo,
e tamén, en menor medida, cara a Caldas, A Estrada e Vilagarcía. A actividade
principal destes traballadores é o sector terciario, e tamén a industria e a construcción.
A escala municipal, o sector secundario agrupa a un 47,5% dos activos,
correspondendo un 18,1% á industria e un 29,4% á construcción. Das empresas
radicadas en Moraña compre destacar as dedicadas á construcción, á fabricación
de materiais de construcción, á industria da madeira, metal, téxtil e unha piscifactoría.

Documento de inicio AAE

25 / 41

oficina de arquitectura, urbanismo & planificación

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL

Sector primario
As actividades agrícolas están en franco retroceso. De acordo cos últimos datos
estatísticos, correspondentes ao ano 2001, o sector primario ocupaba soamente ao
9,2% dos activos, que se ocupan fundamentalmente nunha agricultura de
autoconsumo e como actividade complementaria a outras principais.
A ocupación e distribución do uso agrario non supón, sen embargo, unha estricta
correlación coa actividade agraria e cunha importancia relativa na base económica
local, porque moitos cultivos responden a evitar que a terra estea a monte.
Nesta zona a actividade agraria ven perdendo importancia porque cada vez é menor
a poboación que se dedica exclusivamente a esta actividade: mentres que en 1991
un 14,94% dos activos traballaban no sector primario, en 2001 era o 9,2%. Esta situación
é paralela á evolución do número das explotacións agrarias. Segundo datos do censo
agrario de 1999, a comarca rexistraba 6.320 explotacións, e no período 1989-99 o
balance indicaba unha diminución dun 14,81%, mentres que no período 1972-82
indicábase un crecemento dun 13,89%. Esta evolución, un tanto errática no número de
explotacións explicase polo abandono de moitas explotacións coincidente coa
entrada de España na U.E., abandono provocado polas esixencias que a nova
situación requiría. Por outra parte, a producción agraria está dedicada principalmente
ao autoconsumo e os mercados locais.
Ó minifundismo reinante se engade a excesiva parcelación das explotacións, porque
nesta zona non se xeneralizou a concentración parcelaria, o que indica que estamos
perante unha agricultura minifundista, con estructuras tradicionais.
Polo que fai ó tamaño das explotacións, na comarca non existen grandes diferencias
entre concellos, e só en Cuntis presentan un maior tamaño, debido á maior
dedicación gandeira desde concello, e que precisa de explotacións de maior
tamaño. Polo tanto, estamos ante un territorio no que a actividade agraria está
apoiada nunha estructura moi atomizada, do que se deriva a dificultade de
modernización do sector. No futuro parece que a situación non vai cambiar, xa que os
procesos de concentración parcelaria son moi restrinxidos, E en Moraña non se ten
iniciado ningún proceso.
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Sector secundario
O sector secundario é o máis importante desde o punto de vista da base económica,
xa que o 47,5% dos ocupados traballan no sector secundario. A maior a proporción de
ocupados está na construcción, concretamente o 29,4% do total, mentres que na
industria ocúpase o 18,1%, aínda que estes datos probablemente xa están desfasados
e deberán ser revisados polo recente estancamento xeral do sector da construcción e
o asentamento de novas industrias nos parques empresariais do concello, o de Afieiras
e o de Mirallos, que xa ocupan a uns 484 traballadores.

INDUSTRIAS IMPLANTADAS NOS PARQUES EMPRESARIAS DO CONCELLO DE MORAÑA
EMPRESA

SECTOR

CELTIC ESTORES S.L.

TEXTIL

222

VERTIFIL INDUSTRIAL S.L.

TEXTIL

107

TALLERES CLAUDIO RGUEZ. S.L.

METAL

10

ALFER METAL S.L.

METAL

36

OBRASTONE S.L.

PEDRA

2

IMINA S.L.

METAL

18

ARTEPORT S.L.

MADEIRA

50

ESCARIZ Y TABOADA C.B.

MADEIRA

4

OFRIMA

METAL

35

NÚMERO TOTAL DE TRABALLABORES
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Vista do parque empresarial de Afieiras
Sector terciario
Nos últimos tempos e nas sociedades occidentais estamos a asistir a unha progresiva
terciarización da economía, aínda que a afirmación sexa moi simplista. Este feito
queda reflectido na distribución da poboación ocupada ou na do emprego. Este
proceso tamén se produce en Galicia, de xeito que a pesar da importancia que aínda
ten o sector primario, a agricultura e a pesca, o conxunto do sector terciario supera ó
primario. En Moraña ocorre outro tanto, e se ben a industria e a construcción
singularizan a base económica do concello, o terciario engloba a maior proporción
de poboación ocupada (43,2% dos activos).
Outra das características do sector servicios é a súa heteroxeneidade, o agrupar
actividades moi específicas fronte a outras indiferenciadas; ou actividades moi
cualificadas alternando con outras sen cualificación. Tamén a atomización constitúe
un trazo específico do sector, no que a gran maioría das empresas son de pequeno
tamaño.
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No concello de Moraña, como ocorre de xeito xeral, tense experimentado un forte
crecemento do sector terciario. Analizando o sector a escala comarcal, vemos que no
ano 1991 a comarca tiña o 33,83% dos activos traballando no terciario, e estaban
rexistradas un total de 3.481 empresas. Dez anos despois, o 44,28% dos activos
traballaban nas 5.875 empresas do sector. Así, pode verse que o aumento do número
de empresas ten sido paralelo ó número de empregos. Por outra parte, o volume de
empregos xerados é maior que o número de empregos na comarca, feito que fai
pensar en movementos pendulares e na existencia de emprego informal, baseado en
axuda familiar en establecementos comerciais e hostaleiros.
Como é habitual nun territorio cunha base económica non excesivamente
diversificada, a rama de actividade que xera máis emprego é o comercio polo miúdo
(42 actividades); o transporte e todo o que leva consigo (venda e reparación de
vehículos, gasolineiras, etc.), xunto cos servicios financeiros (hai 3 establecementos
bancarios e 2 caixas de aforro) e de apoio ás empresas son as seguintes actividades
en importancia; e xa por último, o referente a servicios públicos como educación,
sanidade, cultura.
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4. DIAGNOSE DA SITUACIÓN ACTUAL.

4.1. MARCO LEGAL PREVIO.
A figura de ordenación urbanística municipal vixente no concello de Moraña é un Plan
Xeral de Ordenación Municipal, aprobado o 3 de agosto de 2001, polo que neste
momento xa ten máis de 7 anos de vixencia.
Neste período de tempo foi aprobada unha modificación puntual do PXOM, con data
2 de xuño de 2002, que afecta exclusivamente ó art. 65, que regula o solo rústico apto.
En canto ó planeamento de desenvolvemento, neste período de tempo foron
aprobados dous plans parciais que afectan ó solo industrial. Con data 14 de abril de
2002, o plan parcial do parque empresarial de Afieiras e, con data 2 de agosto de
2002, o plan parcial do parque empresarial de Mirallos.
A

lexislación

urbanística

ó

abeiro

da

cal

foi

aprobado

o

planeamento

vixente(principalmente o texto da Lei 6/1998 sobre Réxime do Solo e Valoracións, de 13
de abril, e a Lei 1/1997, de 24 de marzo, do Solo a Galicia), foi obxecto dunha
substancial transformación tanto a nivel estatal como autonómico nestes últimos anos,
polo que o contido e determinacións do planeamento actual non se encontran
adaptados á lexislación vixente.
O novo marco legal, entre outras cousas, supón un cambio importante das categorías
do solo e do réxime de aplicación ás mesmas, o que fai ineludible unha revisión total
do planeamento actual, no cal a clasificación do solo non se adecúa a lexislación
urbanística actual, fundamentalmente a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, e a Lei estatal 8/2007 do Solo.

PLANEAMENTO URBANÍSTICO MUNICIPAL VIXENTE DE MORAÑA
PLANEAMENTO XERAL
FIGURA

DATA DE APROBACIÓN

P.X.O.M.

03/08/2001

M.P. do P.X.O.M.

02/06/2002

Fonte: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es.
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PLANEAMENTO DE DESENVOLVEMENTO
FIGURA

DATA DE APROBACIÓN

P.P. solo industrial de Afieiras

14/04/2002

P.P. solo industrial de Mirallos

02/08/2002

Fonte: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es.

O solo clasificado polo actual PXOM como solo urbano ocupa unha superficie de
28,10 Ha, o que representa soamente un 0,68 % da superficie total do municipio.
O solo adicado a uso industrial no actual PXOM ocupa unha superficie de 19,26 Ha.,
que representa o 0,46 % da superficie total do termo municipal.
En canto ó solo de núcleo rural, no actual PXOM delimítanse un total de 43 núcleos,
algúns dos cales agrupan varias entidades de poboación diferenciadas, ocupando
unha superficie total aproximada de 441,20 Ha., o que ben sendo o 10,68 % da
superficie total do termo municipal. A delimitación destes núcleos non se adecúa aos
criterios establecidos polo artigo 13 da Lei 9/2002, polo que deberá ser obxecto dunha
revisión.
A superficie do termo municipal clasificada polo actual PXOM como solo non
urbanizable ou solo rústico representa aproximadamente o 88,18 % da superficie do
municipio, e un total de unhas 3.584,04 Ha. A clasificación e categorización deste solo
non está tampouco está adaptada a lexislación actual, polo que debe ser obxecto
dunha revisión na súa totalidade, co fin de acadar un desenvolvemento urbanístico
sostible e a máxima protección dos valores culturais e das riquezas naturais do termo
municipal.

Documento de inicio AAE

31 / 41

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo & planificación

CLASIFICACIÓN DO SOLO SEGUNDO OVIXENTE PXOM
TIPO DE SOLO

SUPERFICIE

PORCENTAXE SUP.
TOTAL

URBANO

85,50 Ha.

0,68 %

USO INDUSTRIAL

19,26 Ha.

0,46 %

NÚCLEO RURAL

441,20 Ha.

10,68 %

RÚSTICO

3.584,04 Ha.

88,18 %

Fonte: Elaboración propia.

Do análise realizado do vixente Plan xeral de Ordenación Municipal, despréndese que
a capacidade de uso residencial ascende a 2.913.287 m2, correspondendo o 9,90%
da mesma ao solo do núcleo urbano de Santa Lucía e o resto aos 43 núcleos rurais
delimitados polo planeamento vixente.

CUANTIFICACIÓN DA EDIFICABILIDADE PREVISTA NO VIXENTE PXOM
SOLO URBANO USO RESIDENCIAL NUCLEO DE SANTA LUCÍA
Ordenanza

Superf. total

Edificabilidade

Superf. edificable

(residencial)
ORD-1 (zona b+2)

9,53 Ha

2,70 m2/m2

257.202 m2

ORD-2 (zona b+1)

1,38 Ha

1,70 m2/m2

23.460 m2

ORD-3 (zona b+1)

0,61 Ha

1,25 m2/m2

7.625 m2

Total

288.287 m2

SOLO USO INDUSTRIAL
Superf. Total

Edificabilidade

Superf. Edificable

Pol. de Afieiras

7,90 Ha.

0,70 m2/m2

55.300 m2

Pol. de Mirallos

11,36 Ha.

0,62 m2/m2

70.615 m2

Total

125.915 m2
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SOLO DE NUCLEO RURAL
Sup. Bruta total

Superf. neta total

Edificabilidade

Superf. edificable

375,00 Ha

0,70 m2/m2

2.625.000 m2

Total

2.625.000 m2

(delimitada)
441,20 Ha

EDIFICABILIDADE RESIDENCIAL TOTAL PREVISTA NO VIXENTE PXOM

NÚCLEO URBANO DE STA. LUCIA
NÚCLEOS RURAIS DELIMITADOS (43)

Superf. edificable

Porcentaxe superf.

288.287 m2

9,90%

2.625.000 m2

90,10%

2.913.287 m2

100%

Fonte: Elaboración propia.

En canto ao planeamento municipal dos municipios limítrofes no seguinte cadro
indícase o estado actual.
PLANEAMENTO URBANÍSTICO ACTUAL DOS CONCELLOS LIMÍTROFES
CONCELLO

FIGURA E DATA DE APROBACIÓN

CUNTIS

N.S.P.M. 31/05/1990

CAMPO LAMEIRO

N.S.P.M. 10/07/1996

PONTEVEDRA

P.X.O.U. 18/12/1989

BARRO

P.X.O.M. 23/05/2003

PORTAS

N.S.P.P. PONTEVEDRA 03/04/1991

CALDAS DE REIS

N.S.P.M. 05/07/1995

Fonte: http://www.planeamentourbanistico.xunta.es.

Documento de inicio AAE

33 / 41

oficina de arquitectura, urbanismo & planificación

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL

Como se pode observar soamente dous dos sete concellos limítrofes contan
actualmente con Plan Xeral para a súa ordenación urbanística, Barro e Pontevedra.
Do resto os concellos de Campo Lameiro, Caldas de Reis e Cuntis teñen Normas
Subsidiarias de Planeamento e o de Portas non conta con planeamento municipal,
polo que son de aplicación as Normas Subsidiarias Provinciais de Pontevedra.

4.2. BASES PARA O PLANEAMENTO.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal deberá ter en conta o carácter comarcal e
supracomarcal dos fenómenos analizados, e conquerir equilibrar un desenvolvemento
local coa sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente, prestando especial
atención á resolución das comunicacións tanto endóxenas como esóxenas, e á súa
imbricación territorial. Deberá artellar axeitadamente os usos propios do medio rural
entendido como recurso, cos de carácter urbano, garantindo a axeitada convivencia
de ambos dous, nun entendemento do territorio como un todo descontinuo e
hibridado.
O solo rústico do concello de Moraña, que representa algo máis do 88% da superficie
total do termo municipal, constitúe un recurso dinámico, cun importante pulo ata hai
poucos anos, e na actualidade en proceso de reconversión.
Por último, existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con
interese medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira dos ríos como nas serras, cuia
protección deberá ser abordada polo presente Plan Xeral.

5. DESCRIPCIÓN DO PLANEAMENTO.

5.1. FUNCIÓN DO PLANEAMENTO.
O novo planeamento do concello de Moraña deberá

mellorar a calidade da

ordenación urbanística do concello cara a favorece-lo desenvolvemento equilibrado
e sostible do territorio, contribuír a eleva-la calidade de vida e a cohesión social da
poboación protexer e potencia-lo patrimonio natural e cultural e

garantir unha

vivenda digna.
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Entre os obxectivos do documento Europa 2000+ sobre cooperación para a
ordenación do territorio europeo, destaca o de crear un territorio máis solidario e
equitativo en cumprimento dos obxectivos de cohesión económico e social
consagrado polo tratado da unión. Esta máxima presidirá a redacción do documento
do PXOM de Moraña.
Así mesmo o sexto programa comunitario en materia de medio ambiente “Medio
Ambiente 2010: o futuro nas nosas mans” establece como un dos seus eixos prioritarios
de acción estratéxica ter en conta o medio ambiente na xestión da ordenación do
territorio mediante a difusión e o fomento das mellores prácticas relativas á
planificación sostible. Así mesmo no ámbito relativo a bíodiversidade, propón a
protección conservación e restauración dos solos e as paisaxes e o desenvolvemento
sostible dos bosques.
O Planeamento establecerá os índices ou límites de sostibilidade, de aplicación
inmediata e efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á
verificación do cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. Tales
índices aplícanse ó solo urbano non consolidado e ó urbanizable delimitado, de uso
residencial, hoteleiro e terciario, e en función do número de habitantes do concello.
Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación
das dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisface-las necesidades
colectivas do conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas
esixencias de calidade ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse
tamén condicións e normas de calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios
que se van implantar coma ó equilibrio entre usos e actividades, e á necesidade de
evitar barreiras arquitectónicas para que as persoas con mobilidade reducida non
vexan reducida a súa capacidade e acceso ós espacios e edificacións públicas.
En definitiva é ó plan xeral define o modelo urbano e as grandes liñas dos novos
desenvolvementos, polo que clasifica o solo, establece os elementos da estructura
xeral e orgánica do territorio, divide o solo urbano en distritos, delimita ós sectores en
solo urbanizable, fixa as áreas de reparto e o aproveitamento tipo, e inclúe os
elementos susceptibles de protección e determina as previsións temporais de
desenvolvemento e execución da política urbanística.
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5.2. MARCO NORMATIVO.
Durante o período transcorrido dende a entrada en vigor do PXOM, xurdiu unha
importante normativa tanto estatal como autonómica, que incide nos aspectos
territoriais e urbanísticos da actividade municipal, que sen pretender ser presentada
con carácter exhaustivo e a que se enumera a seguir:

Normativa estatal
- Real Decreto Lexislativo do Ministerio da Vivenda 2/2008, do 20 de xuño, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do solo.
- Lei 4/1989, sobre conservación de espacios naturais, fauna e flora silvestres.
- Lei 16/85, de patrimonio histórico español.

Normativa autonómica
-Orden do 15/09/2008 pola que se aproban inicialmente as Directrices de Ordenación
do Territorio de Galicia.
- Lei 6/2008, de Presidencia da Xunta de Galicia, de medidas urxentes en materia de
vivenda e solo, polo que se modifica a Lei 9/2002.
- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia.
- Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do
territorio e do litoral de Galicia.
- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espacios como
zonas de especial protección dos valores naturais.
- Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002.
- Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia. (parcialmente modificada con posterioridade)
- Lei 9/2001 de conservación da natureza de Galicia.
- Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de disciplina
urbanística de Galicia.
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- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.
- Lei 10/1995, de 10 de marzo, de ordenación do territorio de Galicia.
- Lei 8/1995, de 30 de Outubro, de patrimonio cultural de Galicia.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña 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.

5.3. ALCANCE E CONTIDO.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Moraña constará dos seguintes
contidos :
a)

MEMORIA, que define os obxectivos xerais, as conclusións da información
urbanística, a xustificación do modelo territorial elixido e describe as
características e previsións de futuro que establece o Plan.

b)

ESTUDIO DO MEDIO RURAL que serve de base para o establecemento das
medidas tendentes á conservación e mellora das súas posibilidades intrínsecas.

c)

MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL no que a través das fichas
analízase a estructura de cada núcleo rural do concello e as súas
peculiaridades a nivel de topografía, parcelario, edificacións, usos, etc.

d)

INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL, IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO

e)

PLANOS DE INFORMACIÓN, que reflicten o estado actual do territorio, as
características xeográficas e usos do medio natural, as infraestructuras e
servicios existentes e o estado e situación da edificación.

f)

PLANOS XERAIS DE ORDENACIÓN, onde se definen os elementos fundamentais
da estructura xeral e orgánica do territorio, a clasificación e cualificación de
usos globais do solo, os sistemas xerais e as grandes infraestructuras de servicios
de urbanización.
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PLANOS DE ORDENACIÓN DETALLADA, que reflicten a división do territorio,
definen a cualificación específica dos usos pormenorizados, establecen o
réxime normativo concreto do solo e fixan as aliñacións do solo finalista.

h)

NORMAS URBANÍSTICAS, que definen as condicións xerais e particulares de
cada clase e categoría de solo e recollen o catálogo de protección.

i)

ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDIO ECONÓMICO, de acordo co establecido
no artigo 60 da Lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004

j)

CATÁLOGO, dos elementos que hai que protexer ou recuperar

5.4. CRITERIOS PARA O PLANEAMENTO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS FORMULADAS.
O Modelo territorial plantexado para o concello de Moraña resultado da análise
estratéxica previa presentou as seguintes alternativas:

1.

Alternativa A
Establece un modelo central e polinuclear:
•

Aposta polo reforzamento da centralidade da vila urbana apostando pola
completación urbanística da mesma segundo estratexias de concentración,
saneando o tecido urbano existente mediante a dotación de espacios libres e
equipamentos.

•

Baséase no equilibrio territorial do concello mediante a utilización da
estructura parroquial e supraparroquial para a fixación de dotacións y
equipamentos neste ámbito e a fixación de residencia nos núcleos rurais
tradicionais.

•

Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos
elementos naturais e patrimoniais.

2.

Alternativa B
Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana e
crecementos polinucleares (modelo expansivo):
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Este modelo diferenciase do anterior en que propón actuacións de
desenvolvemento residencial exteriores a vila central creadas ex novo de
maior envergadura, co que a capacidade residencial total quedaría mais
restrinxida no solo urbano existente e nos núcleos rurais.

Polo seu carácter mais apropiado para a estructura territorial de Moraña, a súa
sustentabilidade, e as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para
Moraña a alternativa A, sinalada.

5.5. TIPOS DE MEDIDAS INCLUIDAS NO PLANEAMENTO.
O Plan Xeral de Ordenación de Moraña utiliza na súa metodoloxía de realización os
métodos da planificación estratéxica empregando a seguinte secuencia :
•

Análise de datos

•

Participación

•

Diagnostico operativo

•

Definición de obxectivos

•

Establecemento de accións

•

Clasificación do solo

•

Plantexamento de proxectos urbanos

•

Establecemento de estructura de gobernabilidade

•

Corrección de proposta

Esta secuencia plantexada se define continua polo que o plan pretende ser un
documento dinámico e aberto.
O documento incluirá as medidas preventivas, coxunturais, estratéxicas, operativas e
organizativas que garantan a adecuación mediambiental do Plan e a corrección dos
posibles impactos que o Plan poida xerar.
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5.6. APROXIMACIÓN AOS EFECTOS PREVISIBLES.
O Plan promoverá e regulará a preservación, ordenación e posta en valor dos
elementos medioambientais de valor evitando a colonización indiscriminada do
territorio que en ausencia de Plan podería producirse así como os impactos puntuais
indesexados sobre o territorio.
Para facelo clasificará como solo rústico de especial protección en calquera das súas
categorías aqueles terreos que polos seus valores agrícolas, gandeiros forestais,
ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou
servidumes para a protección do dominio público ou doutra índole deban estar
sometidos

a

algún

réxime

especial

de

protección

incompatible

coa

súa

transformación urbanística.
Mención especial no caso do concello de Moraña merece o contorno dos ríos, as
cotas elevadas das serras e as masas forestais autóctonas.

5.7. PLANS E DIRECTRICES SECTORIAIS RELACIONADAS.
O

Plan

Xeral

de

Ordenación

Municipal

de

Moraña

estará

vencellado

xerarquicamente, segundo o xa sinalado en parágrafos anteriores 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.

6. DESCRIPCIÓN DO PROCESO PARA A ELABORACIÓN DO PXOM.
Para a elaboración do PXOM de Moraña se levará a cabo o seguinte procedemento:
A metodoloxía de traballo plantexada mediante a utilización conxunta de técnicas de
desenvolvemento local, planificación estratéxica e urbanísticas clásicas suporá a
elaboración dun documento, o PXOM do concello de Moraña, que ademais dun plan
de

clasificación

do

solo

constituirá

un

documento

de

referencia

para

o

desenvolvemento local da vila de Moraña e o seu contorno, no horizonte temporal do
Plan.
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O traballo propiamente dito da redacción do PXOM do concello de Moraña
comezará coa elaboración da cartografía do termo municipal. A información
urbanística realizarase cos contidos sinalados na lei 9/2002 modificada pola lei 15/2004
de Ordenación Urbanística e protección do Medio Rural de Galicia.
A participación cidadá na elaboración do PXOM de Moraña se realizarase mediante
reunións sectoriais cos distintos actores cualificados e lideres locais. A participación
pública na elaboración do PXOM aproveitara as sinerxías creadas cos distintos actores
locais e a confianza gañada para a constitución das MESAS DE INICIATIVAS
(formalización sectorial desa participación), como foros de participación público privada para a elaboración do PXOM.
A seguir se refire o proceso regrado de elaboración e tramitación do plan:
Rematada a fase de elaboración do planeamento, o expediente completo será
remitido á consellería de Política Territorial para o seu informe, inmediatamente antes
da súa aprobación inicial.
Unha vez obtido este, o concello procederá a súa aprobación inicial e seguidamente
será sometido a un prazo de información pública como mínimo durante un mes.
Simultaneamente e durante o mesmo prazo darase audiencia ós concellos limítrofes.
Ao mesmo tempo da información pública o concello deberá solicitar das
administracións competentes os informes sectoriais que resulten necesarios, que
deberán ser emitidos no prazo de tres meses. Así mesmo deberá solicitar da consellería
de Medio Ambiente o correspondente Informe Ambiental que deberá ser emitido no
prazo dun mes.
Os servicios técnicos municipais emitiran informe respecto da conformidade do plan
coa lexislación vixente e a calidade técnica da ordenación proposta.
Cumpridos os trámites sinalados, o plano do concello procederá á aprobación
provisional do Plan, e remitirá o expediente completo ó órgano autonómico
competente para a súa aprobación definitiva.

7. PLANOS.
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