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CAPÍTULO 1.- INTRODUCIÓN
1.1.- CONTIDO DO DOCUMENTO
O presente documento articúlase atendendo ao referido no art.61 da Lei 9/2002 de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores modificacións (en adiante LOUPMR), na
que se determina que un Plan Xeral de Ordenación municipal (PXOM) ten que desenvolver os seguintes
documentos:
a) Memoria xustificativa dos seus fins e obxectivos, así como das súas determinacións.
b) Estratexia de actuación e estudo económico.
c) Informe ou memoria de sustentabilidade económica (ISE).
d) Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
e) Informe de sustentabilidade ambiental (ISA) e memoria ambiental.
f) Catálogo de elementos que se deben protexer ou recuperar.
g) Normas urbanísticas.
h) Planos de información.
i) Planos de ordenación urbanística do territorio.
j) Aqueloutros que se consideren necesarios para reflectir adecuadamente as súas determinacións.

a) Memoria xustificativa:
Como compoñente do texto de redacción do Plan o contido deste documento de memoria adáptase ao
referido no art. 38 do Regulamento de Planeamento (RP) establecendo as conclusións da información
urbanística, analizando as distintas alternativas posibles e xustificando o modelo escollido, as
determinacións de carácter xeral e as correspondentes aos distintos tipos e categorías de solo, se ben o
referido ás características que define como "naturais" do territorio contémplanse máis especificamente no
documento de Estudo do Medio Rural.
A efectos da súa organización interna o documento de Memoria estruturouse en 6 capítulos, un
introductorio, outro referido á información urbanística, tres centrais nos que se atenden aos contidos
referidos no RP, e finalmente un capítulo no que se recollen criterios xerais de xestión.
Capítulo 1: Introdución.
Capítulo 2: Síntese da Información urbanística.
Capítulo 3: Diagnose Operativa.
Capítulo 4: Definición de obxectivos e criterios de ordenación.
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Capítulo 5: Descrición e xustificación dos parámetros urbanísticos da ordenación proposta.
Capitulo 6: Criterios de xestión. a execución do plan.
b) Estratexia de actuación e estudo económico.
Contemplará a estratexia para o desenvolvemento coherente do plan e, en particular, determinará a
execución dos sistemas xerais que haxan de crearse necesariamente para o desenvolvemento das áreas
de solo urbano non consolidado e dos sectores de solo urbanizable delimitado.
Asemade conterá unha avaliación do custo de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas,
con indicación do carácter público ou privado da iniciativa de financiamento, xustificando as previsións
que haxan de realizarse con recursos propios do concello.
c) Informe ou memoria de sustentabilidade económica (ISE)
A Lei 8/2007, do 28 de maio, de solo estatal determina no apartado 4 do artigo 15 que a documentación
dos instrumentos de ordenación das actuacións de urbanización debe incluír un informe ou memoria de
sustentabilidade económica, no que se ponderará en particular o impacto da actuación nas Facendas
Públicas afectadas pola implantación e o mantemento das infraestructuras necesarias ou a posta en
marcha e a prestación dos servizos resultantes, así como a suficiencia e adecuación do chan destinado a
usos productivos
d) Estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
Segundo os artigos 61.2 e 61.3 da LOUPMRG, o estudo do medio rural servirá de base para establecer as
medidas tendentes á conservación e mellora das súas potencialidades intrínsecas e, en particular, para a
protección dos seus valores ecolóxicos, ambientais, paisaxísticos, históricos, etnográficos, culturais ou con
potencialidade produtiva. A análise do modelo de asentamento poboacional terá por obxecto determinar
as medidas que se vaian adoptar para a súa ordenación e mellora, e a preservación dos asentamentos
histórico-tradicionais, definindo os elementos que o constitúan e a súa inserción no marco comarcal e
destacando a división parroquial, o sistema de núcleos de poboación, a súa capacidade de acollida da
demanda previsible de uso residencial no medio rural e a súa relación co medio natural ou produtivo. . A
súa elaboración foi concretada despois dun minucioso traballo de campo con identificación, sobre a
cartografía dispoñible, de tódalas vivendas, alpendres, hórreos e demais construccións auxiliares, así coma
a tipoloxía destas de cara á delimitación precisa dos núcleos rurais.
e) Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) e Memoria Ambiental.
Segundo o artigo 61.4 LOUPMRG este informe configurarase sobre a base dos criterios que se establezan no
documento ambiental de referencia que redacte o órgano ambiental, e terá por obxecto a análise e
ponderación dos efectos da execución e do desenvolvemento das determinacións do plan xeral sobre os
recursos naturais e o medio físico, a adopción das medidas correctoras necesarias para minimizar os seus
impactos e a valoración da adecuación das infraestruturas e dos servizos necesarios para garantir os novos
desenvolvementos en condicións de calidade e sustentabilidade ambiental, así como a súa coherencia
cos obxectivos de protección do dominio público natural. A memoria ambiental terá por obxecto vincular
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as determinacións do Plan Xeral que se aprobe provisional e definitivamente ó contido do informe de
sustentabilidade ambiental, e en base a isto será incorporada ó PXOM no momento procedimental
oportuno, é dicir, inmediatamente antes da aprobación provisional.
f) Catálogo de Protección.
Recóllense aquí os distintos elementos catalogados do termo municipal, tanto arquitectónicos como
arqueolóxicos cos seus graos de protección e as súas cautelas.
g) Normas urbanísticas.
- Normas Urbanísticas. Textos escritos.
- Normas Urbanísticas. Fichas de xestión do solo urbano non consolidado e do solo urbanizable.
h) Planos de información urbanística: Recóllense aquí os planos referentes á topografía, rede hidrográfica,
solos, cultivos, distribución da poboación e outros que aporten documentación adicional aos aportados
anteriormente expostos. Un apartado importante desta documentación será a correcta e actualizada
cartografía, complementada co traballo de campo necesario así como uns exhaustivos planos de servizos
urbanísticos, os cales servirán de base para as clasificacións das distintas entidades de poboación.
i) Planos de Ordenación Urbanística.
Divídense en dous tipos de planos:
-

Planos de clasificación, estrutura xeral e usos globais do termo municipal. Realizado sobre base
cartográfica a escala 1/5000.

-

Plano de ordenación do solo urbano, dos núcleos rurais e de solo urbanizable delimitado. Realizado
sobre base cartográfica a escala 1/2000 e 1/1000.

-

Estes planos compleméntanse con outros máis específicos como o que representa a estructura xeral e
orgánica do territorio ou a división de sectores de solo urbanizable

1.2.- ANTECEDENTES LEGAIS
O Concello de Moraña dispón para a ordenación urbanística do seu territorio o Plan Xeral de Ordenación
Municipal, aprobado o 3 de agosto de 2001.
Posteriormente foi aprobada unha modificación puntual do PXOM, con data 2 de xuño de 2002, que
afecta exclusivamente ao art. 65, que regula o solo rústico apto.
En canto ao planeamento de desenvolvemento, foron aprobados dous plans parciais que afectan ao 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 ordenación establecida nestes documentos de planeamento xeral, e desenvolvida mediante a
formulación de distintos documentos de planeamento de desenvolvemento, serviron de base para regular
o proceso de ordenación territorial no termo municipal durante o seu período de vixencia.
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1.3.- CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE
MORAÑA.
Durante o período transcorrido desde a entrada en vigor do Plan Xeral de Ordenación Municipal, o 3 de
agosto de 2001, modificouse substancialmente a normativa tanto estatal como autonómica, que incide
nos aspectos territoriais e urbanísticos da actividade municipal. Pola súa especial incidencia e importancia,
é necesaria citar as seguintes normas legais:
-

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.

-

Decreto 29/2010 do 4 de marzo polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de
Galicia.

-

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

-

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.

As normativas en vigor, constitúen o marco regulador no que debe inscribirse a actividade de planificación
física e urbanística do territorio, e introduciron trocos importantes no xeito de entender a planificación
territorial e a tradución física da mesma na figura do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por outra banda
producíronse asemade, trocos na normativa sectorial con incidencia na planificación urbanística, que
conflúen tamén na conveniencia da redacción dun novo instrumento de Planeamento Xeral.
O novo marco legal da planificación urbanística municipal, introduce suficientes novidades como para
que deban ser considerados, á súa luz, determinados e relevantes aspectos. O cambio de categorías de
solo, sobre todo nos núcleos rurais, e os seus réximes ou as determinacións a conter polo Plan, son aspectos
que por si mesmos implican a necesidade dunha reflexión sobre a planificación, condicionando aspectos
de estratexia e estrutura. O solo urbano consolidado e o non-consolidado, o solo urbanizable delimitado e
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non-delimitado, a importancia da concertación e os ámbitos dos núcleos rurais son determinacións de
planeamento cun alcance que vai máis alá da simple clasificación e cualificación urbanística.
É necesario tamén, introducir mecanismos de planeamento, que permitan artellar urbanisticamente a
implantación das novas infraestruturas de comunicación de vital importancia para o futuro de Moraña
utilizándoas como elementos de soporte do desenvolvemento territorial, así como a obtención do solo
necesario para establecer os Sistemas Xerais, Servizos Públicos, Dotacións e Equipamentos que plasmen o
Modelo Urbano deseñado, así como establecer as medidas para a correcta implantación do novo tecido
construído e a correcta implantación e pulo das actividades no territorio.
As circunstancias actuais do municipio, o pulo do sector empresarial cos dous polígonos desenvolvidos, a
detección de novos problemas e temas de ordenación, a adecuación ao marco xurídico do
planeamento e da ordenación urbanística, supón a incorporación de novos enfoques no método de
redacción do Plan, introducindo unha maior atención á implantación das infraestruturas, ao reforzo das
funcións centrais urbanas no marco comarcal, ao equilibrio entre a protección e desenvolvemento do
medio rural e natural e o desenvolvemento urbano, todo iso poñendo o acento nun maior compromiso
estratéxico e na calidade como factores de competitividade municipal.
Faise pois, necesaria a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, para adecuar o planeamento ás
novas formas de concibir a planificación territorial. Cómpre así mesmo establecer no medio rural a
correcta ordenación de usos que permitan o seu desenvolvemento económico sostible, o entendemento
do territorio como recurso e a preservación do medio ambiente natural de xeito compatible cos
asentamentos de poboación.

1.4.- ALCANCE DO PLAN.
O Concello de Moraña forma parte da comarca de Caldas xunto cos concellos de Catoira, Valga, Cuntis,
Pontecesures, Portas e o propio concello de Caldas de Reis. Na última década, o sector da construción en
Moraña experimentou un importante pulo, tanto na construción de edificación residencial, de modo moi
significativo no núcleo de Santa Lucía, coma noutro tipo de construcións, principalmente de tipo industrial,
nos dous parques empresariais existentes no concello, o de Afieiras e o de Mirallos, o que supón un notable
aumento da actividade urbanística, atraendo á capital municipal parte da actividade comarcal. O Plan
Xeral de Ordenación Municipal terá en conta o carácter Comarcal e Supracomarcal dos fenómenos
analizados, desde o seu ámbito necesariamente municipal, e terá como obxectivo lograr equilibrar un
Desenvolvemento Local que potencie a Urbanidade e a condición de central do Concello de Moraña coa
condición de sostible do Medio Rural e o respecto ao Medio Ambiente, prestando especial atención á
resolución dos comunicacións tanto endóxenas como esóxenas e á súa superposición 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.
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A presión urbanística residencial concentrouse, no concello de Moraña, fundamentalmente no lugar de
Santa Lucía e a súa periferia, ao pé das estradas PO-221, que vai desde A Lagoa (Campo Lameiro) ata a
N-640, e que comunica A Estrada con Caldas de Reis, e a PO-226 que vai desde Porráns a Cuntis. A
tipoloxía de edificio que predomina é a vivenda plurifamiliar acaroada entre medianeiras ou ben illada. O
resto do territorio conserva as características dos núcleos rurais tradicionais de orixe, tendo soportado neste
caso unha presión urbanística menor desde o punto de vista residencial, aínda que varía segundo os
lugares. O Plan deberá artellar a relación entre Núcleo Central e Periferia Rural, reforzando a condición de
central da vila mediante a concentración de terreos urbanizables, potenciando as comunicacións cos
concellos limítrofes e dotando de servizos e estándares adecuados aos núcleos rurais, ordenando os usos
propios do territorio e formulando un documento flexible capaz de dar resposta ás oportunidades
comparativas que xurdirán no tempo.
A implantación de novo solo industrial, unido aos dous polígonos existentes no concello, aumentará a
importancia do sector industrial de Moraña e marcará o desenvolvemento futuro do concello.
O sector secundario é o máis importante desde o punto de vista da base económica, tanto pola
proporción de ocupados no sector como pola importancia das empresas e o seu volume de vendas, dúas
empresan chegan ata os cincuenta empregados.
O solo rústico do Concello de Moraña diminuíu a súa importancia como soporte de actividades agrícolas,
xa que estas están en franco retroceso: no ano 2001 ocupaban ao 9,2% dos activos, principalmente unha
agricultura de autoconsumo e como actividade complementaria. 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%.
Por outra banda existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese
medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira de certos ríos como nas serras, cuxa protección deberá ser
abordada polo presente Plan Xeral. A súa protección e mellora será formulada polo Plan como eixo para o
desenvolvemento sostible do Concello.

1.5.- CALENDARIO.
En data de 14 de abril de 2008 o Excmo. Concello de Moraña, aprobou os Pregos de Cláusulas
Administrativas Particulares e Prescricións Técnicas para a adxudicación mediante procedemento aberto e
sistema de concurso dos traballos de “Redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal”. Mediante
anuncios insertos no B.O.P. de Pontevedra num. 80 do 25 de abril de 2008 e no D.O.G.A. num. 94 de 16 de
Maio de 2008, convocouse a licitación correspondente. A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o
31 de outubro 2008, adxudicoulle o contrato á empresa O.A.U. Oficina de Arquitectura Urbanismo y
Planificación SLP e ao seu equipo de profesionais, liderado polos arquitectos-urbanistas D. Juan A. Caridad
Graña e D. Isidro López Yáñez.
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Inmediatamente, e despois da recompilación da información dispoñible, no mesmo ano 2008 comezouse
cos traballos de redacción do Plan.
A formalización do Plan realízase a partires do coñecemento da realidade de feito do municipio e, para
iso, elabórase a información urbanística (segundo o proceso que se sinala máis adiante), como
transcrición, representación e análise das distintas variables socioeconómicas, físicas e formais que na
realidade presenta o concello actualmente.
Así, inicialmente, o Concello contratou unha nova cartografía que abarcou os núcleos rurais a escala
1/2000 e o solo urbano de Santa Lucía a escala 1/1000. Esta cartografía refundiuse coa catastral, sendo a
base para a posterior realización do PXOM, para unha correcta adecuación da propiedade ás
determinacións do planeamento, e para que reflicta con exactitude a realidade do feito físico e de dereito
no municipio. A nova cartografía completouse coa identificación, núcleo por núcleo, de todas as
edificacións existentes asignando a cada unha as súas características e transcribindo o traballo á
cartografía realizada. O ámbito territorial establecido para a presentación das características dos núcleos
rurais e a súa análise foi o parroquial. Esta delimitación constitúe o ámbito estratéxico de planificación para
o establecemento de pautas de desenvolvemento e dotación.
Polo equipo redactor, transcribíronse á cartografía, todas as infraestruturas, equipamentos e servizos
existentes, que xunto aos planos de análise, configuran o corpo fundamental do Documento de Inicio.
Este documento de Inicio foi remitido ó órgano ambiental competente en data de xaneiro de 2009 que o
someteu ás oportunas consultas a través da súa páxina web.
Segundo se describe polo miúdo a seguir, integrado paralelamente á exposición do Documento de Inicio,
e como parte importante do proceso, empregouse a metodoloxía da planificación estratéxica,
convocando para isto reunións das chamadas “mesas de iniciativas”, nas que coa participación dos
distintos colectivos de relevancia no municipio, organizados por sectores, e os líderes municipais,
analizáronse as dificultades e perspectivas do concello dende diferentes prismas. Estas mesas de iniciativas
e charlas informativas foron levadas a cabo no mes de febreiro de 2009 consistindo en catro reunións nas
que se convocaron a diferentes colectivos do concello. Contribuíuse, deste xeito, a establecer unha imaxe
clara da problemática socioeconómica e urbanística do concello. (O carácter estratéxico do Plan virá
determinado polo proceso de continua revisión do documento mediante a nova convocatoria destas
mesas, sometendo o documento do Plan, ademais da exposición regrada, a un proceso de participación
continua e real, que resposta aos principios da Avaliación Estratéxica).
Con data de abril de 2009 o órgano ambiental competente emitiu un primeiro documento de referencia a
partir d documento de inicio remitido en febreiro do mesmo ano.
Aínda así, e como parte integrante deste proceso, logo de divulgar nas mesas de iniciativas a importancia
da participación cidadá en cada fase de redacción do PXOM, en setembro de 2009 expúxose ó público a
cartografía realizada e o traballo de campo de cara a perfeccionar o documento, así como os criterios
que rexerían a clasificación do solo de núcleo rural e do solo urbano.
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A análise desta documentación de traballo, xunto coas indicacións e suxestións do equipo técnico,
permiten pór en evidencia a situación urbanística do Concello de Moraña, sinalando as fortalezas,
debilidades, ameazas e oportunidades principais que configuran unha diagnose operativa dos problemas
existentes, así como as propostas operativas que se contemplan para lles facer fronte, no marco dunha
concepción global da planificación territorial do municipio, cuxas liñas xerais quedaron xa definidas no
Documento de Inicio para a Avaliación Ambiental Estratéxica. Este documento pretendeu pois, expor as
conclusións do diagnóstico operativo que desde o punto de vista da planificación urbanística e territorial
deriva da análise realizada do termo municipal expoñendo as opcións de ordenación e desenvolvemento
local elixidas e que serven de base ás liñas estruturais básicas para a futura planificación do termo
municipal.
Con data de abril de 2010, e co documento para informe previo á aprobación inicial case listo, entrou en
vigor a Lei 2/2010 de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002. Esta modificación da lexislación
obrigou, entre outras cuestións, a modificar a categorización dos núcleos rurais e a revisar os criterios de
delimitación, derivado da nova redacción dos artigos legais correspondentes. Esta revisión legal supuxo un
pequeno retraso na evolución dos traballos.
Por outra banda esta nova lexislación introduce cambios na documentación que debe acompañar ó
documento de inicio para o procedemento de avaliación ambiental estratéxica. En base a isto,en xuño de
2010 o órgano ambiental competente remite un escrito Concello de Moraña solicitándolle unha addenda
ó documento de inicio de xaneiro de 2009 que incluíra a nova documentación que se reclama e virtude
da nova Lei 2/2010.
Esta documentación foi remitida en data de xullo de 2010, emitíndose un novo documento de referencia
por parte deste organismo en data de setembro de 2010.
A partir deste documento de referencia, así como das novas cuestións legais impostas pola Lei 2/2010
redactouse o documento para informe previo á aprobación inicial, que foi remitido en data de outubro de
2010 ó órgano autonómico competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para que
emitise o informe previsto no artigo 85.1 da LOUPMRG.
Este informe foi emitido con data de xaneiro de 2011, indicando unha serie de modificacións que deberían
ser introducidas no documento en tramitación antes da súa aprobación inicial.
Anexo á presente memoria inclúese o informe previo á aprobación inicial así como un escrito de
cumprimentación das observacións incluídas no devandito informe.
Logo da introducción das modificacións derivadas do devandito informe procede remitir, en data de
agosto de 2012, o documento do PXOM ó Concello para que logo da aprobación inicial plenaria o
expoña ó público, o someta ás oportunas consultas e recabe todos os informes sectoriais que a lexislación
esixa.
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1.6.- A FIGURA DA APROBACIÓN INICIAL
Establece o Artigo 85 da LOUPMRG, que unha vez concluída a elaboración do planeamento,
inmediatamente antes da aprobación inicial, o expediente completo será remitido para o seu informe ao
conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio que terá que emitilo no prazo
máximo de dous meses.
O documento de Aprobación Inicial como documento de planeamento que é, conterá as determinacións
necesarias para a ordenación integral do termo municipal, que se plasma na documentación salientada
no punto 1.1 desta Memoria.

1.7.- FORMULACIÓN METODOLÓXICA DO DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.
1.7.1.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA VS. PLANIFICACIÓN FÍSICA
A cultura da planificación de incidencia territorial ten seguido en España, e polo tanto en Galicia, dúas
correntes afastadas (cando non enfrontadas), por ter xurdido de ámbitos disciplinares e posicións teóricas
distintas: a planificación territorial de base física ou urbanística e a que tomou como referencia a
metodoloxía da planificación estratéxica, e que se aplicou, fundamentalmente a plans de base
económica.
A metodoloxía de traballo empregada para a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do
Concello de Moraña, integra determinados métodos de análise / participación / diagnose / obxectivos /
accións / validación , de carácter estratéxico e non vinculados directamente á dimensión formal do
territorio senón á súa realidade socioeconómica subxacente, (nin á metodoloxía da ordenación do territorio
entendida con carácter reductor como mera clasificación do solo), cos instrumentos de análise e proposta
de ordenación de carácter urbanístico tradicional vinculados á cultura de planes físicos.
As ferramentas de traballo, tomadas da planificación estratéxica, incardínanse no ámbito da Información
Urbanística tradicional. As súas conclusións configuran a definición dun Modelo Territorial para Moraña, que
permiten abordar a toma de decisións propias dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, artelladas no
documento de proposta clásico, de xeito que o Plan non se constitúa soamente nun documento de
ordenación espacial, senón que asuma un carácter de instrumento director para o Desenvolvemento
Municipal.

1.7.2.- A UTILIZACIÓN DA ANÁLISE ESTRATÉXICA
Para a realización do documento de Aprobación Inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña
utilizouse unha metodoloxía que, partindo da Análise Estratéxica das debilidades, ameazas, fortalezas e
oportunidades da situación socioeconómica e urbanística do Termo Municipal, permita a elaboración
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dunha Diagnose Operativa que leve consigo a formulación de Obxectivos de Planificación e
Desenvolvemento e Accións derivadas das mesmas.
A estrutura metodolóxica formulada no presente documento de Aprobación Inicial e a seguinte:

INSTRUMENTOS
REGULADOS DO PLAN

RECOPILACIÓN E
ANÁLISE DE
DATOS

DIAGNOSE

OBXECTIVOS

ACCIÓNS

PROPOSTAS DE
ORDENACIÓN

PARTICIPACIÓN
VALIDACIÓN

1.7.3.- A APROBACIÓN INICIAL COMO ETAPA NA CONFIGURACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL
1.7.3.1. O documento de Avance
En base á nova lexislación o documento de Avance é substituído polo documento de inicio sendo
complementado, como se indicou anteriormente pola convocatoria das mesas de iniciativas e a
exposición ó público do documento resultado do traballo de campo así como dos criterios de delimitación
do so,o urbano e os núcleos rurais.

1.7.3.2. O documento de Aprobación Inicial
O Documento de Aprobación Inicial, segundo o recollido no artigo 85 da LOUPMRG, afonda no deseño da
estrutura de planificación definida para o concello, presentando xa, os contidos regrados establecidos polo
artigo art.61 como propios do Plan Xeral de Ordenación Municipal sinalados no punto 1.1. da presente
Memoria. Recollendo as formulacións realizadas nos procesos de participación non regrados (reunións das
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mesas de iniciativas), as indicacións dos líderes municipais e as achegas técnicas, construíuse un
documento no que se dá soporte necesario de técnica urbanística, ás formulacións realizadas no referido
á definición da estrutura xeral e orgánica do territorio, clasificación e cualificación do solo, instrumentos e
técnicas de xestión para a distribución de cargas e beneficios, programación e cuantificación de
magnitudes así como a catalogación de elementos singulares.
O documento de Aprobación Inicial redáctase, segundo o establecido pola LOUPMRG, e dentro dunha
formulación estratéxica, como un documento perfectible que deberá recibir as achegas do informe do
conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, dun novo proceso de
participación pública (mediante a realización da exposición pública prevista pola lei e dunha nova
convocatoria das mesas de iniciativas), e dos informes sectoriais das administracións competentes.
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CAPITULO 2.- SÍNTESE DA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
2.1.- INTRODUCIÓN: ENCADRE TERRITORIAL E INTRODUCIÓN HISTÓRICA
Moraña é un concello pontevedrés situado cara o nordeste da capital provincial, limítrofe co seu termo
municipal, da que dista 21 km. estando integrado na comarca de Caldas. Á esta comarca pertencen os
concellos de Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Pontecesures, Portas, Valga e o propio Moraña, o que supón
unha superficie de 288,7 Km2 e unha poboación de 35.322 habitantes (no ano 2011) Estas vilas forman un
territorio diverso, pero que mantén fortes lazos e unha evolución en común.
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.
Esta comarca tivo unha historia xeolóxica convulsa que deu como resultado fructíferos e amplos vales,
depresións separadas por senlleiras elevación graníticas, coma o Xesteiras ou o Acibal, que nos ofrecen
fermosas vistas da comarca e das bisbarras próximas. Os movementos da codia terrestre dotárona tamén
de nomeadas fontes termais en Caldas de Reis e Cuntis, recoñecidas fóra dos seus límites e xa
aproveitadas polos romanos.

Concello de Moraña.

Non é de estrañar entón que desde antigo estivese ben habitada, o que demostra a gran cantidade e
notables pegadas a nivel histórico-artístico que deixaron as súas xentes ao longo do tempo. Souberon estes
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grupos humanos aproveitar os recursos naturais, vento e auga, pedras e bosques, improvisando enxeños
que foron a base de actividades industriosas que mudaron cos tempos.
A comarca de Caldas de Reis ten un importante patrimonio arquitectónico, tanto relixioso cos seus
conxuntos parroquiais, igrexas e capelas, coma civil cunha morea de fermosos pazos espallados por toda
a xeografía. A isto hai que engadir que esta bisbarra é terra de muíños, feito que queda demostrado pola
gran cantidade deles que podemos atopar en coda recuncho e polos diferentes tipos, xa que conta con
muíños de auga, muíños de vento e ata un de marea.
Mención aparte merece o Camiño de Santiago, na súa variante portuguesa, que atravesa a comarca
pasando polos concellos de Portas, Caldas de Reis, Valga e Pontecesures, cun percorrido de 22,1 km pola
bisbarra.
Ben localizada no corredor atlántico, con centro histórico na vila de Caldas, a pouco dos principais centro
urbanos de Galicia, as terras de Ulla-Umia son o resultado dun perfecto acondicionamento dos seus
habitantes a un territorio cheo de potencialidades.
O concello de Moraña ten unha superficie de 41,23 Km² e unha poboación de 4.398 hab. (padrón
municipal do ano 2011), o que redunda nunha elevada densidade de poboación, 106,7 Hab./Km².

Moraña. Concellos limítrofes e parroquias.

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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Administrativamente o concello atópase dividido en nove parroquias: Amil, Cosoirado, Gargantáns, Lamas,
Laxe, San Lourenzo de Moraña, Santa Xusta de Moraña, Rebón e Saiáns.
A poboación de Moraña está repartida en 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.
Parroquias e núcleos rurais:
01. Amil (San Mamede)
01, O Apedrado
02, Barro
03, Cartamil
04, O Castriño
05, A Chan
06, O Outeiro
07, A Picota
08, Piñeiro
09, Pumardatán
10, A Rozavella
11, O Ruibal
12, Torre de Abaixo
13, Torre de Arriba
14, Vilacoba
02. Cosoirado (Santa María)
01, Cosoirado
03. Gargantáns (San Martiño)
01, A Espedregueira
02, O Muíño
03, Paraños
04, San Martiño
04. Lamas (Santa Cruz)

05. Laxe (San Martiño)
01, O Casal
02, Chaián
03, Conles
04, Fontenla
05, A Penagrande
06, Querguizo
07, Trambosríos
06. Moraña (San Lourenzo)
01, As Cerdeiras
02, Portopereiro
03, Soar
04, Sorrego
07. Moraña (Santa Xusta)
01, Alende
02, A Bouza
03, As Casiñas
04, A Igrexa
05, O Lameiro
06, A Laxe
07, Longás
08, As Pontellas
09, Rial
10, As Teixugueiras

01, A Aldea da Fonte
02, Chaián de Abaixo
03, Grixó
04, A Igrexa

08. Rebón (San Pedro)
01, O Batán
02, A Bouza
03, O Calvo
04, Castro
05, A Fontaíña
06, As Laxes
07, A Pallota
08, A Pasada
09, O Pazo
10, Rebón de Abaixo_San Pedro
11, Rebón de Arriba
12, Redondonio
13, O Vexildo
09. Saiáns (San Salvador)
01, A Alberguería
02, A Barosela
03, O Buelo
04, A Chociña
05, Corrigatos
06, As Cortiñas
07, O Covelo
08, Mos
09, O Río
10, Sabadín
11, Saiáns
12, Santa Margarida
13, Suigrexa

05, A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto

A abundancia de restos antigos e manifestacións artísticas, que exemplifican o carácter antigo do
asentamento humano nestas terras (restos arqueolóxicos, como petróglifos, menhires, dolmens, castros)
indican que a presenza na historia de Moraña comeza ao redor de 3500 - 2000 a.c., e que se caracterizan
polo traballo da pedra, común na zona.
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Menhir de Gargantáns. Paraños.

Estes pobos indíxenas viron chegar aos romanos a través da Vía XIX Bracara-Asturicam, que desde Tui viña
polo interior e chega a Caldas de Reis por Campo Lameiro e Moraña (estela romana no cemiterio de
Gargantáns), máis ou menos seguindo a actual estrada autonómica. Denominaron a estas terras
Moraniam, segundo se deduce das actas do Concilio de Lugo (ano 569) onde se enclavaba como
territorio limítrofe co dos celenos (Caldas) e que pertencía á sé episcopal de Iria-Flavia.
O primeiro dato escrito sobre Moraña atópase nos documentos do Concilio de Braga no ano 572. O rei
Arximiro concédelle ao bispo de Iria, Andrés, unha serie de lugares onde figuraba, Moraniam, todos
pertencentes ata entón á sé metropolitana de Braga. Tampouco se sabe como estes lugares formaron o
condado de Moraña, pero no ano 958 o rei de Galicia Ordoño IV fai doazón das vilas de Moimenta e
Parada no condado de Moraña ao bispo Viliulfo de Tui. En 1019 o rei Alfonso V confirmou tódalas millas,
condados e posesións que os seus predecesores tiñan doado á Igrexa de Santiago, entre os que figuraban:
Salnés, Kaldas, Trollanes, Moraneam…
Ata o século XII non se coñece nada desta terra, e será a partir deste século cando aparecen mostras do
románico, as ábsidas das igrexas parroquiais de Rebón e Gargantáns. A partir de 1600 os datos xa son máis
abundantes, as memorias do cardeal Xerónimo del Hoyo, arcebispo de Santiago, mostran unha visión da
organización parroquial, economía e número de veciños daquel entón.
Durante a Idade Media o concello foi lugar de paso entre Santiago de Compostela, Pontevedra e Portugal.
Pertencente á antiga provincia de Santiago e adscrito no Antigo Réxime ás xurisdicións de Amil e Peñaflor, o
territorio morañés repartiuse en dous concellos: Saiáns e Moraña. Desapareceu o primeiro en 1836, cando
se anexionou ao de Moraña e quedou este configurado cos seus lindes actuais.
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2.2.- INSERCIÓN TERRITORIAL E COMARCAL
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 35.322 habitantes (ano 2011).
Este territorio forma parte do postpaís 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 presenza de todos estes elementos no espacio comarcal é
causa de que poidan diferenciarse as seguintes unidades de relevo: o val do Ulla ao norte, as derivacións
da dorsal galega ao 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 ao 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 derivacións 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 concellos recibe 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 conxuntos montañosos (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 aos termos municipais de Caldas e de Portas sitúase a
depresión de Caldas, de orixe tectónica e litolóxica, porque o granito de Caldas é de grao groso e, por
tanto, moi doado de erosionar, en forma de xabre. 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 oscilante
sobre un fondo completamente plano (o alvéolo de Caldas), de aí o risco e a frecuencia de inundacións.
O límite co Salnés queda esvaecido ao 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 ao 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.
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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 desde principios de século, tendencia que se mantén ata a actualidade, agás algún período
en que o volume de poboación medrou lixeiramente. Desde o principio da década dos 90, a tendencia é
a mesma que o contexto rexional; é dicir, a diminución da poboación, a causa do crecemento vexetativo
negativo e un saldo migratorio tamén negativo. Esta tendencia afecta directamente á estrutura por idades,
feito que trae consigo, ademais, un paulatino envellecemento da poboación.
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2.3.- MEDIO FÍSICO

Moraña. Mapa 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.
Desde 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 de altitude son o resultado do movemento de bloques graníticos a causa
de factores tectónicos.
O concello de Moraña encóntrase drenado case na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos
como o Ximieira, o Gundeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas con
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dirección Norte-Sur explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección en varios
sectores. Unha pequena zona do extremo sur do termo municipal pertence á bacía do río Lérez.

Río Umia.

O clima da zona é oceánico do tipo húmido, con certa tendencia á seca 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).

2.4.- DEMOGRAFÍA
2.4.1.- DEMOGRAFÍA REXIONAL
Desde o punto de vista demográfico e ao longo do pasado século, Galicia presentou ritmos de
crecemento notablemente inferiores aos mantidos polo conxunto da poboación española, incluíndo
décadas de perdas netas de poboación como as dos anos 50, 60, ou 80. Se entre 1900 e 2001 España
incrementou a súa poboación nun 119%, Galicia só conseguiu un crecemento do 36%.
Na década 91-01, mentres a poboación española crecía un 5,06% a poboación galega perdeu 35.789
habitantes, o 1,5% dos seus efectivos. A poboación de dereito galega foi perdendo peso no conxunto
demográfico español, representando ao 10,6% da poboación española no 1900, descende ao 7.3% en
1981 e xa non pasa do 6.6% no ano 2001.
Dentro de Galicia produciuse un comportamento provincial diferenciado, configurando dúas áreas con
evolución demográfica diverxente. A área costeira atlántica coas provincias da Coruña e Pontevedra,
cunha constante progresión demográfica que permite atenuar a regresión do conxunto galego, e a área
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interior nas provincias de Lugo e Ourense que inician o seu despoboamento nos anos 40-50 como
consecuencia do fenómeno migratorio e continúan nunha crise demográfica estrutural que, por vía do
envellecemento, impide xa a reposición de efectivos. A regresión demográfica das provincias orientais
provocou que Ourense e Lugo presenten na actualidade unha poboación que apenas alcanza ao 84% e
ao 77%, respectivamente, da que tiñan en 1900.
As provincias da Coruña e Pontevedra, pola súa banda, caracterizáronse por unha evolución sostida de
sinal positivo que as levou a aumentar de forma continuada a súa participación na poboación galega. Foi
así como a provincia da Coruña que en 1900 censaba o 33% da poboación galega, concentraba en
1981 o 39,3%, en 1991 o 40,4% e no ano 2001 o 40,7%, sobre a poboación de dereito. Pola súa parte,
Pontevedra, partindo en 1900 dun 23,1% da poboación galega, acadou o 31,7% en 1981, o 32,6% en
1991, e 33,5% no 2001 sobre a poboación de dereito.
Cuns índices de crecemento xa modestos, notablemente inferiores aos do resto de España, as dúas
provincias costeiras atlánticas mantiveron na década dos 80 e 90 a súa tendencia histórica de
concentración da poboación galega. As previsións demográficas apuntan a unha consolidación desta
tendencia no marco xeral dunha demografía rexional que dificilmente conseguirá manter a súa poboación
actual.
As máis recentes proxeccións efectuadas polo lnstituto Nacional de Estatística confirman, en calquera das
súas hipóteses, unha perda neta de poboación nas provincias de Lugo e Ourense que, no horizonte do
ano 2017, perderían entre 66.000 e 81.000 habitantes respecto a 2001 (entre o 9,5% e o 11,6% da súa
poboación de 2001). As provincias occidentais oscilan entre a hipótese dun aumento de 18.000 habitantes
(1,3% da súa poboación de 2001) e a dun relativo aumento de 52.211 habitantes (3,8% da súa poboación
de 2001); manifestándose unha tendencia diferenciada entre as dúas provincias, pois mentres a provincia
de Pontevedra mantén un saldo positivo en calquera das hipóteses, a provincia da Coruña perdería
poboación, (na hipótese máis desfavorable) diminuíndo, no ano 2017, 5.290 efectivos, equivalentes ao
0,5% da poboación de 2001.
No futuro inmediato, a crise demográfica que arrastra Galicia aproxímase ao final dunha longa fase
caracterizada pola transferencia de poboación das provincias interiores ás occidentais, sufrindo o conxunto
rexional un esgotamento da poboación que impide a reposición de efectivos. No caso das provincias
interiores, o desequilibrio apunta a unha quebra demográfica tal que a hipótese máis optimista cifra a súa
poboación de 2026 en menos do 79% da do 91 e a máis baixa (fundamentada nas variables evolutivas
actuais) non alcanza o 66%. Nestas circunstancias a prognose demográfica apunta un escenario para
2017 no que o peso relativo das provincias atlánticas no conxunto de Galicia alcanzará xa o 76,63%, para
situarse entre o 78% e o 83% no 2026.
A segunda característica definitoria da traxectoria demográfica galega do século XX foi a concentración
espacial do crecemento fronte a dispersión do despoboamento. O incremento demográfico concentrouse
nas áreas de influencia das sete cidades ou en municipios cun desenvolvemento singular da industria ou os
servizos. Os sete grandes municipios galegos que absorbían o 9,9% da poboación de Galicia en 1900, no
2001 supoñían xa o 35,4% da mesma. Prodúcese así unha concentración do crecemento demográfico
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nas áreas de maior tamaño, acelerada a partir dos anos 50, e un despoboamento progresivo das áreas
con menos poboación. As provincias atlánticas mantiveron na década 91-01 unha tónica regular de
crecemento demográfico, se ben coa debilidade propia dun proceso que no conxunto de Galicia
saldouse coa perda neta de 35.719 habitantes.
En ambas provincias detéctase a persistencia dos procesos de concentración demográfica nos maiores
núcleos e sobre todo en municipios que se sitúan de forma absolutamente maioritaria no contorno do
corredor litoral interurbano coñecido como Eixo Atlántico Litoral.
Nas provincias interiores esta concentración prodúcese cara as capitais provinciais, algunhas cabeceiras
comarcais especialmente significativas, e as areas funcionais da Mariña Lucense e o Barco de Valdeorras,
configurando de feito un corredor dinámico, o Corredor Interior, que de Norte a Sur comunica a Mariña
Lucense con Lugo por Vilalba continua cara a Monforte por Sarria e chega por Ourense ate o Barco de
Valdeorras.
Este proceso de concentración relativa seguirá producíndose no futuro inmediato, de non producirse
alteracións estruturais, se ben irase reducindo progresivamente o monto dos efectivos transferidos e
aumentará o diferencial polo descenso da poboación nos espazos interiores.

2.4.2.- DEMOGRAFÍA COMARCAL E MUNICIPAL
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 aos termos de Valga e
Caldas, percorrida pola estrada N-550, ao longo da cal se concentra 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 ó longo da que se localiza 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 que limita o poboamento.
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Esta estrutura ten evolucionado debido a unha serie de razóns. Por unha parte, os núcleos orixinais foron
conectándose 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 autoconstrución
tamén ten contribuído a aumentar a dispersión, tanto máis canto as vías de comunicación deron
accesibilidade a todo o territorio. Por iso, é constante a presenza de novas construcións 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 N-550. Esta capital municipal, que conta con 3.968 hab. (padrón municipal do ano 2007) é hoxe
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un nodo de estradas cara a Pontevedra, Vilagarcía e Cuntis - A Estrada, en torno ao cal tense consolidado
a vila, con tódolos problemas que isto leva consigo 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 é a súa capital municipal, Santa Lucía, que se atopa no cruzamento das
estradas a Caldas e a Cuntis.

Fotografía aérea de Santa Lucía.

En canto ao concello de Moraña, conta cunha poboación de 4.398 habitantes (padrón municipal do ano
2011) dos que 934 residen na capital municipal, Santa Lucía, e unha densidade de poboación bastante
elevada (106,7 hab./Km²). Desde principios do século XX, Moraña rexistra un estancamento do seu volume
demográfico, e as variacións do censo son moi pequenas, a pesar da importante emigración a zonas máis
desenvolvidas ou máis atractivas desde o punto de vista laboral.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 29/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

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 ao 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 compensar esta sangría de poboación.
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 ao exterior o que, engadido ao 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 volve a tradicional emigración americana, aínda que con variacións nalgún
dos destinos (aumenta a importancia de Venezuela grazas ao 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 aos países europeos (Francia, Suíza e Alemaña 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 grazas 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, sen embargo aínda 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. Ao
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 diminución das
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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 consecuencia, o
crecemento vexetativo era positivo, aínda que con tendencia ao decrecemento ao longo da década.
Evolución da poboación parroquial entre os anos 1981 e 2011
Parroquia

1981

Amil

1991

2001

2011

2007

Evolución

635

595

493

462

429

-32,44%

94

89

75

63

52

-44,68%

Gargantáns

294

252

226

223

206

-29,93%

Laxe

568

507

451

383

390

-31,34%

Lamas

397

375

349

360

345

-13,10%

Moraña (San Lourenzo)

420

422

349

318

291

-30,71%

Moraña (Santa Xusta)

701

650

570

506

499

-28,82%

Rebón

589

521

413

420

400

-32,09%

Saiáns

1480

1459

1390

1574

1786

20,68%

TOTAL

5178

4870

4316

4309

4398

-15,06%

Cosoirado

Na etapa de 1990 ata a actualidade, ao igual có contexto galego e provincial comezan a xeneralizarse
perdas de poboación, e Moraña tamén rexistra perdas. A esta situación chegouse a causa da plena
“incorporación” ao 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 2002 e 2010
2002
4.291

2003
4.287

2004
4.281

2005
4.313

2006
4.274

2007
4.309

2008
4.349

2009
4.411

2010
4.434

EVOLUCIÓN
+3,33%

Fonte: IGE. Elaboración propia.

De cara ao 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 estrutura por idades da poboación presenta, desde 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
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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 estrutura 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 engrosada, 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.

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

%

2.5.- ACTIVIDADE E DESENVOLVEMENTO
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 construción. A escala municipal, o sector secundario agrupa a un 47,5% dos activos,
correspondendo un 18,1% á industria e un 29,4% á construción. Das empresas radicadas en Moraña
cómpre destacar as dedicadas á construción, á fabricación de materiais de construción, á industria da
madeira, metal, téxtil e unha piscifactoría.
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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 abandonada.
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 produción agraria está dedicada
principalmente ao autoconsumo e aos mercados locais.
Ao minifundismo reinante engádese á excesiva división das explotacións, porque nesta zona non se
xeneralizou a concentración parcelaria, o que indica que estamos perante unha agricultura minifundista,
con estruturas tradicionais.
Con respecto ao tamaño das explotacións, na comarca non existen grandes diferenzas entre concellos, e
só en Cuntis presentan un maior tamaño, debido á maior dedicación gandeira desTe concello, e que
precisa de explotacións de maior tamaño. Polo tanto, estamos ante un territorio no que a actividade
agraria está apoiada nunha estrutura moi atomizada, do que se deriva a dificultade de modernización do
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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.
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 proporción de ocupados está na construción,
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 construción 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

Núm. De traballadores

CELTIC ESTORES S.L.

Téxtil

222

VERTIFIL INDUSTRIAL S.L.

Téxtil

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

Metal

35

Número total de traballadores

484

OFRIMA

Vista do parque empresarial de As Afieiras. Santa Lucía.
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Nos últimos tempos e nas sociedades occidentais estamos a asistir a un progresivo aumento da
importancia do sector terciario da economía. Este feito queda reflectido na distribución da poboación
ocupada ou no 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
ao primario. En Moraña ocorre outro tanto, e se ben a industria e a construción singularizan a base
económica do concello, o terciario engloba a maior proporción de poboación ocupada (43,2% dos
activos).
Outra das características do sector servizos é a súa heteroxeneidade, ao agrupar actividades moi
específicas fronte a outras indiferenciadas; ou actividades moi cualificadas alternando con outras sen
cualificación. Tamén a excesiva división constitúe un trazo específico do sector, no que a gran maioría das
empresas son de pequeno tamaño.
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 ao 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 servizos públicos como educación, sanidade, cultura, etc.

2.6.- A VIVENDA
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 aos 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 ao regreso de
emigrantes, que adquiren ou constrúen unha vivenda.
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Segundo o censo de vivendas do INE do ano 2001, en Moraña rexístranse 1.471 vivendas, das que 1.214
son vivendas principais, 143 secundarias, 112 baleiras, un aloxamento e unha de outro tipo non
especificado.
Censo de vivendas familiares 2001
Núcleo rural

Parroquia

Nº vivendas familiares

01.01 O Apedrado

01. Amil (San Mamede)

9

01.02 Barro

01. Amil (San Mamede)

10

01.03 Cartamil

01. Amil (San Mamede)

6

01.04 O Castriño

01. Amil (San Mamede)

4

01.05 A Chan

01. Amil (San Mamede)

20

01.06 O Outeiro

01. Amil (San Mamede)

5

01.07 A Picota

01. Amil (San Mamede)

16

01.08 Piñeiro

01. Amil (San Mamede)

12

01.09 Pumardatán

01. Amil (San Mamede)

7

01.10 A Rozavella

01. Amil (San Mamede)

4

01.11 O Ruibal

01. Amil (San Mamede)

9

01.12 Torre de Abaixo

01. Amil (San Mamede)

8

01.13 Torre de Arriba

01. Amil (San Mamede)

9

01.14 Vilacova

01. Amil (San Mamede)

25

02.01 Cosoirado

02. Cosoirado (Santa María)

22

03.01 A Espedregueira

03. Gargantáns (San Martiño)

8

03.02 O Muíño

03. Gargantáns (San Martiño)

5

03.03 Paraños

03. Gargantáns (San Martiño)

49

03.04 San Martiño

03. Gargantáns (San Martiño)

11

04.01 A Aldea da Fonte

04. Lamas (Santa Cruz)

4

04.02 Chaián de Abaixo

04. Lamas (Santa Cruz)

10

04.03 Grixó

04. Lamas (Santa Cruz)

19

04.04 A Igrexa

04. Lamas (Santa Cruz)

21

04.05 A Peroxa

04. Lamas (Santa Cruz)

7

04.06 Silvoso

04. Lamas (Santa Cruz)

15

04.07 O Souto

04. Lamas (Santa Cruz)

44

05.01 O Casal

05. Laxe (San Martiño)

27

05.02 Chaián

05. Laxe (San Martiño)

32

05.03 Conles

05. Laxe (San Martiño)

17

05.04 Fontenla

05. Laxe (San Martiño)

21

05.05 A Penagrande

05. Laxe (San Martiño)

31

05.06 Querguizo

05. Laxe (San Martiño)

18

05.07 Trambosríos

05. Laxe (San Martiño)

10

06.01 As Cerdeiras

06. Moraña (San Lourenzo)

7

06.02 Portopereiro

06. Moraña (San Lourenzo)

17

06.03 Soar

06. Moraña (San Lourenzo)

57

06.04 Sorrego

06. Moraña (San Lourenzo)

24
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07.01 Alende

07. Moraña (Santa Xusta)

48

07.02 A Bouza

07. Moraña (Santa Xusta)

29

07.03 As Casiñas

07. Moraña (Santa Xusta)

7

07.04 A Igrexa

07. Moraña (Santa Xusta)

18

07.05 O Lameiro

07. Moraña (Santa Xusta)

15

07.06 A Laxe

07. Moraña (Santa Xusta)

5

07.07 Longás

07. Moraña (Santa Xusta)

5

07.08 As Pontellas

07. Moraña (Santa Xusta)

26

07.09 Rial

07. Moraña (Santa Xusta)

14

07.07 As Teixugueiras

07. Moraña (Santa Xusta)

8

08.01 O Batán

08. Rebón (San Pedro)

9

08.02 A Bouza

08. Rebón (San Pedro)

7

08.03 O Calvo

08. Rebón (San Pedro)

19

08.04 Castro

08. Rebón (San Pedro)

22

08.05 A Fontaíña

08. Rebón (San Pedro)

9

08.06 As Laxes

08. Rebón (San Pedro)

2

08.07 A Pallota

08. Rebón (San Pedro)

6

08.08 A Pasada

08. Rebón (San Pedro)

6

08.09 O Pazo

08. Rebón (San Pedro)

19

08.10 Rebón de Arriba

08. Rebón (San Pedro)

24

08.11 Redondonio

08. Rebón (San Pedro)

3

08.12 San Pedro

08. Rebón (San Pedro)

9

08.13 O Vexildo

08. Rebón (San Pedro)

1

09.01 A Alberguería

09. Saiáns (San Salvador)

37

09.02 A Barosela

09. Saiáns (San Salvador)

24

09.03 O Buelo

09. Saiáns (San Salvador)

13

09.04 A Chociña

09. Saiáns (San Salvador)

4

09.05 Corrigatos

09. Saiáns (San Salvador)

37

09.06 As Cortiñas

09. Saiáns (San Salvador)

22

09.07 O Covelo

09. Saiáns (San Salvador)

57

09.08 Mos

09. Saiáns (San Salvador)

8

09.09 O Río

09. Saiáns (San Salvador)

4

09.10 Sabadín

09. Saiáns (San Salvador)

22

09.11 Saiáns

09. Saiáns (San Salvador)

18

09.12 Santa Margarida

09. Saiáns (San Salvador)

11

09.13 Suigrexa

09. Saiáns (San Salvador)

19

09.14 Santa Lucía

09. Saiáns (San Salvador)
Total vivendas existentes

264
1.471

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

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

Segundo os datos de concesión licenzas urbanísticas nos últimos anos en Santa Lucía, o crecemento anual
medio sitúase nas 70 vivendas.
Por outra banda, dada a ausencia de datos fiables sobre a construción residencial no rural no concello de
Moraña, óptase por facer unha estimación baseada na poboación asentada nos núcleos rurais.
Establécese como proporción coherente para o concello de Moraña un crecemento anual de cinco
vivendas por cada mil habitantes do rural. Con esta relación e, dado que a poboación residente no
concello de Moraña fóra do núcleo urbano de Santa Lucía ascende 3.606 habitantes, obtemos un
crecemento estimado de 18 viv./ano.
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Sumados os datos anteriores sobre construción de vivendas en todo o termo municipal, chegamos a un
crecemento total de 78 viv./ano.
Por outro lado , no traballo de campo constátase a existencia de 2.426 vivendas no ámbito rural do
concello.
2.6.1.- ESTIMACIÓN DA DEMANDA DE VIVIENDA PROTEXIDA
Segundo establece a Lei 8/2012 de 29 de xuño, de vivenda de Galicia, os plans xerais deberán facer
reservas de solo en actuacións de nova urbanización suficientes para ubicar o 30% da edificabilidade
prevista neses ámbitos.
Non obstante excepciona deste cumprimento xenérico a determinados concellos en función da demanda
potencial de vivenda protexida.
Procede polo tanto calcular a demanda potencial de vivenda protexida para o concello de Moraña, en
función do disposto na disposición adicional novena da Lei 8/2012.
Os cálculos realízanse a data de 5 de setembro de 2012 sendo susceptibles de modificación no transcurso
da tramitación do presente PXOM.
IRT (inscritos como solicitantes de vivendas protexidas no rexistro único de demandantes): 2
IPM (inscritos no padrón municipal de habitantes): 4.398
PRTC (porcentaxe de reserva total do concello de solo para vivenda protexida): (2x10)/4.398 x 100 = 0,45%
Esta porcentaxe non poderá ser inferior á porcentaxe media para o conxunto da Comunidade

Autónoma. Na data referida no presente parágrafo o IRT para o conxunto de Galicia ascende a
24.614 solicitantes e o IPM a 2.778.913 habitantes, resultando un PRTC de 8,86%.
Esta cantidade, aplicada ós desenvolvementos residencias previstos no concello de Moraña non poderá
ser inferior a 2 x 2 x 100 = 400 m2.
Tendo en conta as posibles variacións no rexistro de demandantes de vivenda protexida de Galicia óptase
por considerar unha reserva de vivendas sometidas a algún réxime de protección do 10% para o concello
de Moraña, superior ó 8,86%.

2.7.- AS INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS
2.7.1.- INFRESTRUTURA VIARIA
A rede viaria municipal componse actualmente dun conxunto de estradas de diversa titularidade e da
malla que forman os camiños públicos de carácter rural.
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Dentro desta rede viaria destacan dúas vías de titularidade autonómica, a PO-226 e a PO-221, que
atravesan o concello de noroeste a sueste, a primeira, e de nordeste a suroeste, a segunda, cruzándose
na capital de Moraña, Santa Lucía.

A estrada PO-226 enlaza Cuntis con Porráns e conecta o concello coas estradas nacionais N-640 e N-550.
Estas dúas vías, unidas á autoestrada AP-9, son as conexións máis importantes coas que dispón comarca.
Ningunha delas pasa polo concello de Moraña, o que pon de manifesto un certo illamento con respecto
ao resto da provincia, máis polo tipo de vías que pola distancia ata esta estradas.
Dentro do concello, a estrada PO-226 pasa polas parroquias de Lamas e Saiáns, conectándoas coa
capital municipal, Santa Lucía. En Lamas pasa polo núcleo de O Souto, o meirande da parroquia, e
permite que todos os núcleos manteñan unha boa comunicación tanto con Santa Lucía cara o sur coma
co concello veciño de Cuntis cara o norte. En Saiáns, conecta o núcleo urbano de Santa Lucía co
polígono industrial de Afieiras, cara o norte, e con gran parte dos lugares da parroquia situados cara o sur,
entre eles os de A Alberguería, Corrigatos, Saiáns ou Suigrexa, dotándoos dunha vía importante de
comunicación co concello veciño de Barro.
Por outra banda, a estrada PO-221 conecta a N-640 con A Lagoa en Campo Lameiro e comunica o
concello coas estradas nacionais N-640 e N-541, a esta última accédese a través da PO-230 ou da PO231, xa na comarca veciña de Pontevedra.
Esta estrada, dentro do concello, pasa polas parroquias de Saiáns, Santa Xusta, Gargantáns, San Lourenzo
e Cosoirado, sendo a vía máis importante de comunicación de Santa Lucía co sur do concello. Na
parroquia de Saiáns, enlaza Santa Lucía cun dos lugares de maior tamaño do municipio, O Covelo, e co
lugar de Sabadín, no límite co concello de Caldas de Reis. En Santa Xusta, permite a comunicación co
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lugar de Alende, o meirande da parroquia, e co polígono industrial de Mirallos, situado a pouca distancia
de Santa Lucía. As comunicacións da parroquia complétanse coa estrada EP-8201 que, partindo da
estrada PO-221, enlaza a capital do municipal cos lugares As Pontellas, O Lameiro, A Igrexa ou Rial. Na
parroquia de Gargantáns, permite o acceso aos lugares de A Espedregueira ou Paraños, o de maior
tamaño.. Complétanse as conexións da parroquia co vía EP-0018, que nos acerca ás parroquias veciñas e
aos lugares máis afastados. En San Lourenzo, a estrada PO-221, lévanos ata un dos lugares de maior
tamaño do concello, o núcleo de Soar, e tamén nos acerca ao lugar de As Cerdeiras, preto do concello
veciño de Campo Lameiro. Aos lugares de Sorrego e Portopereiro, tamén nesta parroquia, chégase
mediante a estrada EP-0018. Finalmente, antes de entrar neste concello, na parroquia de Cosoirado,
permite acceder ao núcleo do mesmo nome.
O resto do territorio municipal comunícase mediante unha rede de estradas de forma radial, sendo o
centro Santa Lucía de Moraña. A Parroquia de Laxe está comunicada co resto do concello mediante a
estrada EP-8202, que pasa polos lugares de Fontenla, A Penagrande, O Casal ou Chaián, antes de enlazar
coa estrada PO-226. As comunicacións co resto da parroquia, lugares de Conles, Querguizo e Trambosríos,
realízase a través de vías de menor importancia. Á parroquia de Amil, situada no sur do concello, chégase
mediante a estrada EP-0018, estrada ampliada recentemente, aínda que non rematada, e que nos leva
dende a vía PO-221 ata o Santuario das Milagres e a gran parte dos lugares da parroquia. Parte dos lugares
teñen un difícil acceso mediante pistas de pouca entidade. Por último, Rebón é unha das parroquias con
accesos máis precarios dentro do concello, estando comunicados case todos os núcleos mediante vías
de pouca importancia e nun estado mellorable, en xeral, como a EP-0503. Os núcleo mellor comunicados
son os situados preto da estrada PO-226, como A Pasada ou A Bouza, ou da EP-0018, como O Batán.
En canto á titularidade da rede de estradas, Moraña conta con:
- Estradas Autonómicas (Rede Primaria Complementaria): PO-226.
- Estradas Autonómicas (Rede secundaria): PO-221.
- Estradas da Deputación: EP-8201, EP-8202, EP-8203, EP-0018 e EP-0503.

2.7.2.- INFRAESTRUTURA FERROVIARIA
Está previsto o paso do da Liña de Altas Prestacións ferroviaria polo termo municipal de Moraña, o corredor
norte-noroeste, que cruzará o concello de este a oeste. Debido á inexistencia de acceso e a que no seu
tramo polo concello de Moraña esta infraestructura discorre totalmente en túnel, o AVE non supón un
impacto no desenvolvemento futuro do concello a nivel de comunicacións.

2.7.3.- INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)
En relación ao 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 o
sur, con Pontevedra e Vigo, e cara o norte, Santiago e A Coruña. A mesma empresa comunica Caldas de
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Reis con Noia, Moraña con Pontevedra e Cuntis con Santiago. A empresa BENITO ABALO, que conecta con
Vilagarcía e o interior da comarca. A empresa EXPRESO DE TABEIRÓS e EXPRESO DE VEA realizan servizos
cara outras comarcas ademais da conexión coa veciña comarca de Tabeirós-Terra de Montes. A empresa
A ESTRADENSE serve de enlace coa comarca de Deza.

2.7.4.- INFRESTRUTURAS DE SERVIZOS URBANOS
2.7.4.1.- Abastecemento de auga
A rede de abastecemento de auga do concello chega á capital municipal, Santa Lucía, e a varios
núcleos de poboación do norte do municipio, en concreto, A Bouza, As Casiñas e As Pontellas na parroquia
de Santa Xusta e a O Buelo, As Cortiñas, O Covelo, Mos e O Río na parroquia de Saiáns. Esta rede conta
con depósitos situados nos lugares de A Bouza, na parroquia de Santa Xusta, cunha capacidade de 400
m³, e A Penagrande, na parroquia de Laxe, cunha capacidade de 800 m³ para unha capacidade total
da rede de 1.200 m³. Os depósitos contan co subministro de auga da ETAP (estación de tratamento de
auga potable) situada no concello veciño de Cuntis, xa que o concello de Moraña carece dela, e cunha
capacidade de subministración de 170 m³/h. A rede que ven de Cuntis entra pola parroquia de Laxe e vai
cara o depósito situado en A Penagrande. Dende aquí continúa polos lugares de O Casal, O Lameiro e As
Pontellas ata chegar ao depósito situado no lugar de A Bouza, na parroquia de Santa Xusta. Neste treito,
entre os lugares de O Lameiro e A Igrexa, na parroquia de Santa Xusta, estase executando unha derivación
que leve a rede ata a parroquia de Amil, no sur do concello, que pasará polos lugares de A Laxe e Longás,
en Santa Xusta, entre os que se sitúa un depósito, seguirá pola parroquia de Gargantáns, lugares de A
Espedregueira e Paraños, onde se bifurca cara o un depósito no lugar de Suigrexa, na parroquia de Saiáns,
e cara a parroquia de San Lourenzo ata o lugar de Sorrego.
A capacidade dos depósitos cobre unha poboación de 5.454 habitantes (220 l/hab/día que inclúe a parte
proporcional de usos industriais). Tendo en conta que ademais a rede non abarca a totalidade das
parroquias pódese concluír que a rede a día de hoxe está suficientemente dimensionada para a
poboación existente e as máis optimistas previsións de crecemento.
Dende o depósito de A Bouza a rede chega ao núcleo urbano de Santa Lucía, onde se divide en tres
ramais. O primeiro dá servizo á rúa Sete e remata no lugar de As Cortiñas. O segundo vai polas rúas Dous e
Doutor Batallán e continúa pola estrada PO-221, ata chegar aos núcleos de O Covelo, Corrigatos e Saiáns,
rematando en A Alberguería. E por último, o terceiro ramal baixa pola rúa Seis e continúa pola estrada PO226 ata o polígono industrial e o lugar de O Souto.
O Concello ten previsto ir mellorando o servizo e dotar a parte dos núcleos de poboación de acceso á
rede de subministro e conectar os depósitos municipais cos diferentes depósitos de titularidade veciñal
espallados por todo o concello para suplir as carencias que estes poidan ter.
Por outra banda hai todo un conxunto de redes colectivas veciñais organizadas en torno aos núcleos de
poboación rurais, dando servizo a gran parte das vivendas do concello. As vivendas que non teñen acceso
a estas redes contan cun sistema de captación individual mediante pozos.
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A subministración prodúcese por gravidade en todos os casos, non habendo estacións de bombeo, desde
os depósitos veciñais ata os puntos de consumo.
Os núcleos de poboación teñen un depósito, varios nos lugares de maior tamaño, que garante a
subministración regular de auga. Estes soen estar situados nos montes preto dos lugares e ao pé das minas
de auga.
A situación do abastecemento aparece recollida nos planos.

2.7.4.2.- Saneamento
A rede de saneamento no concello de Moraña cobre as necesidades dunha parte importante da
poboación, chegando á gran maioría dos núcleos e a case todas as parroquias. Esta rede está composta
por un sistema de canalizacións construídas principalmente en rúas e vías consolidadas, salvo algunhas
liñas soterradas en camiños de pouca entidade, e por un conxunto de instalacións de decantación, pozos
de bombeo e varias EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) situadas por todo o concello e
próximas aos núcleos. A estación depuradora principal está situada no polígono industrial de Afieiras, na
parroquia de Saiáns.
Na parroquia de Amil cobre, total ou parcialmente, aos núcleos de O Apedrado, Barro, onde hai unha
EDAR, O Castriño, A Chan, O Outeiro, A Picota, Piñeiro, onde hai outra EDAR, O Ruibal, Torre de Abaixo e
Vilacova, que conta tamén cunha EDAR.
A parroquia de Cosoirado, formada por un único núcleo homónimo, conta con rede de saneamento de
recente construción.
En canto á parroquia de Gargantáns, están cubertos, total ou parcialmente, todos os núcleos, a saber, A
Espedregueira, O Muíño, no que hai unha EDAR, Paraños, que tamén conta cunha EDAR, e San Martiño. O
lugar de A Espedregueira está conectado coa rede de saneamento xeral que leva os residuos ata a EDAR
de Afieiras.
Os lugares de A Aldea da Fonte, A Igrexa, onde hai dúas estacións de bombeo, Chaián de Abaixo, Grixó,
onde hai unha estación de bombeo, Silvoso, onde hai unha EDAR, e O souto, onde hai tamén unha EDAR,
están cubertos, total ou parcialmente, pola rede de saneamento que o concello ten na parroquia de
Lamas, estando conectados coa EDAR de Afieiras parte deles.
Xa na parroquia de Laxe, a rede chega a todos os núcleos de O Casal, onde atopamos unha EDAR,
Chaián, que está conectado coa rede principal e coa EDAR de Afieiras, Conles, Fontenla, onde hai outra
EDAR, A Penagrande, Querguizo e Trambosríos, ben sexa total ou parcialmente.
A rede de saneamento na parroquia de San Lourenzo da servizo, total ou parcialmente, aos lugares de
Potopereiro, Soar e Sorrego, onde hai instalada unha EDAR en cada un deles. Queda fóra da rede o lugar
de As Cerdeiras.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 43/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Na parroquia de Santa Xusta a rede de saneamento serve, total ou parcialmente, a todos os núcleos, a
saber, Alende, A Bouza, que conta cunha EDAR, As Casiñas, que tamén conta cunha EDAR, A Igrexa, O
Lameiro, A Laxe, Longás, As Pontellas, Rial e As Teixugueiras, que dispón dun pozo de bombeo. Gran parte
destes núcleos están conectados coa EDAR de As Casiñas e o resto coa rede xeral da depuradora de
Afieiras.
En Rebón, contan con rede de saneamento, total ou parcialmente, os núcleos de O Batán, que dispón
dunha estación de bombeo, Castro, que conta tamén cunha estación de bombeo, O Calvo, Castro, A
Pallota, O Pazo, San Pedro, que conta cunha EDAR, Rebón de Arriba e Redondonio, que conta tamén
cunha EDAR. Os lugares de A Bouza, A Fontaíña, As Laxes, A Pasada e o Vexildo, non contan con rede de
saneamento.
Por último, na parroquia de Saiáns e localizada no polígono industrial de Afieiras, está situada a principal
estación de depuración EDAR, cun caudal máximo de 342 m³/h. Esta recibe os residuos do núcleo urbano
de Santa Lucía, mediante pozos de bombeo, e tamén doutros lugares de Saiáns e de outras parroquias.
O saneamento chega aos núcleos de A Alberguería, onde hai un pozo de bombeo, A Barosela, O Buelo,
Corrigatos, onde hai instalada unha EDAR, As Coritñas, onde hai instalado un pozo de bombeo, O Covelo,
Mos, O Río, onde hai instalado un pozo de bombeo, Suigrexa, Sabadín, onde hai outro pozo de Bombeo,
Saiáns, onde hai unha EDAR, e Suigrexa. Destes, os lugares de As Cortiñas, Mos, O Covelo e O Río, están
conectados á rede principal de saneamento e á estación depuradora de Afieiras.
Os lugares de A Chociña e Santa Margarida non contan con rede de saneamento.
O funcionamento da rede está baseado, fundamentalmente na gravidade, cun trazado que emprega as
pendentes naturais para a evacuación dos residuos cara os sistemas de decantación ou EDAR. Estas
instalacións son revisadas e baleiradas regularmente. Nos lugares nos que a rede de saneamento queda
por debaixo das depuradoras, hai instaladas unha serie de pozos de bombeo que impulsan os residuos ata
as EDAR, principalmente cara a de Afieiras.

2.7.4.3.- Outros servizos
Polo que se refire á enerxía eléctrica , cómpre 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 servizo.
Outra fonte de enerxía importante, tanto para empresas como para familias, é o gas natural. En Moraña xa
existe esta infraestrutura na rúa Sete e atópase aprobado o proxecto para a extensión das instalacións de
subministración de gas ao núcleo urbano de Santa Lucía e nos parques empresariais de Afieiras e Mirallos.
En canto ás 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

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 44/150

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

feito hai que engadir o rápido desenvolvemento da telefonía celular, o que fai que practicamente non
existan zonas sen cobertura telefónica por fíos ou sen fíos.
Con respecto á recollida de RSU, gran parte do concello conta con recollida selectiva.
Por outra banda, será necesaria a implantación dun punto limpo que inclúa recollida de residuos
agrogandeiros e un depósito temporal de productos procedentes de escavacións.

2.8.- EQUIPAMENTOS E ESPAZOS LIBRES
2.8.1.

EQUIPAMENTO COMUNITARIO

A diagnose sobre o nivel de cobertura do Municipio esixe inventariar o conxunto de equipamentos
colectivos, estudiar a súa localización e caracterización e establecer o grao de satisfacción da demanda
que deben cubrir.
Desde unha visión xeral, no municipio de Moraña prodúcese unha concentración das dotacións no núcleo
urbano, singularmente as de carácter xeral, existindo unha rede menor e de características polinuclear
baseada nun modelo de equilibrio territorial.

2.8.1.1.

Equipamento docente

A oferta actual acada a contemplada no cadro que se amosa a seguir, considerándose suficiente para a
poboación actual.
TIPO

CÓDIGO

NOME

LUGAR

SXE

DC001

Gardería Infantil Sta
Lucía

Santa Lucía

SXE

DC002

CPI Santa Lucía

Santa Lucía

SLE

DC101

EEI de Amil

01.05_A Chan

SLE

DC301

EEI de
Gargantáns

03.01_A
Espedregueira

SLE

DC401

EEI de Lamas

04.07_O Souto

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
01. Amil
(San Mamede)
03. Gargantáns
(San Martiño)
04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

1.189,72

Pb

Ex

18.731,90

Pb

Ex

2.049,06

Pb

Ex

878,98

Pb

Ex

1.302,19

TOTAL EXISTENTES 24.151,94
O relación de dotación por habitante ascende a 5,45 m²/hab. Estes niveis cobren sobradamente as
demandas actuais.
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2.8.1.2.

Equipamento sanitario - asistencial

No referente á saúde, os habitantes deste concello dispoñen do Centro de Saúde de Moraña, en Santa
Lucía, con servizos de enfermería, matronas e pediatría e cun Centro de Día situado entre os lugares de A
Penagrande e O Casal, na parroquia de Laxe. Polo que se refire 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.
TIPO

CÓDIGO

NOME

LUGAR

SXE

SA001

Centro de
Saúde

Santa Lucía

SXE

SA002

Centro de Día

05.05_A Penagrande

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
05. Laxe
(San Martiño)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

1.136.11

Pb

Ex

1.416,79

TOTAL EXISTENTES

2.552,90

A oferta de servizos sanitarios e asistenciais proporcionada considérase suficiente para a actual poboación
municipal, cun estándar que rolda os 0,58 m²/hab. Non obstante, dada a actual tendencia ao
envellecemento da poboación, enténdese que en breve será necesario dotar ao concello cun
equipamento como unha residencia de anciáns.

Centro de Día. A Penagrande.

2.8.1.3.

Equipamento deportivo

O equipamento deportivo concentra a maior parte da oferta en Santa Lucía ou preto, cun pavillón
polideportivo, dous campos de fútbol, dúas piscinas descubertas e as instalacións polideportivas do grupo
escolar. No resto do concello atopamos unha pista polideportiva no lugar de A Chan.
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Esta oferta complétase con varias zonas verdes que albergan espazos polideportivos como no lugar de
Soar ou en Santa Lucía.

Piscinas descubertas. A Bouza.

TIPO

CÓDIGO

SXE

DP001

SXE

DP002

SXE

DP003

SXE

DP004

SLE

DP701

SLE

DP901

SLE

DP902

NOME

LUGAR

Polideportivo

Santa Lucía

Piscinas
municipais
Campo de
fútbol
Campo de
fútbol
Zona deportiva
Mirallos

Polígono Industrial
Mirallos

Campo de
fútbol de
Corrigatos

07.02_A Bouza
Santa Lucía
Polígono Industrial
Mirallos
09.11_Saiáns

Zona deportiva Polígono Industrial
Afieiras
Afieiras

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns (San
Salvador)

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb/Pr

Ex/Pro

Pb

Ex

2.358,94

Pb

Ex

4.055,04

Pb

Ex

9.212,51

Pb

Ex

6.397,86

Pb

Ex

2.261,43

Pb

Ex

9.301,64

Pb

Ex

TOTAL EXISTENTES

SUP (m²)

1.719,03
35.736,19

O estándar de dotacións deportivas é suficiente ao supoñer 8,06 m²/hab.

2.8.1.4.

Equipamento sociocultural

O veciños de Moraña contan cun bo número de instalacións, tanto públicas como privadas (veciñais),
dedicadas a temas sociais e culturais repartidas por todo o concello e chegando a gran parte das
parroquias.
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En canto ás instalacións de titularidade municipal, destacan o Centro de Interpretación do Patrimonio
Cultural de Santa Xusta, no lugar de A Igrexa, e a Casa da Cultura “Alfonso Daniel Rodríguez Castelao”, en
Santa Lucía, e que alberga tamén a biblioteca do Concello.

Casa da Cultura “Alfonso Daniel Rodríguez Castelao”. Santa Lucía.

Por outra banda, os propios veciños foron construíndo, xeralmente, pequenos locais privados con múltiples
usos que empregan como lugar de reunión, sala de xuntas para tratar temas comúns ou como local de
apoio ás festas do lugar. Locais sociais feitos polos veciños encontrámolos nos lugares de A Penagrande ou
Querguizo na parroquia de Laxe, Soar en San Lourenzo, A Bouza en Santa Xusta, Rebón de Arriba en Rebón
e A Alberguería ou Sabadín na parroquia de Saiáns.

TIPO

CÓDIGO

SXE

SC001

SXE

SC002

SXE

SC003

SLE

SC101

SLE

SC102

NOME
Centro de
Interpretación
do Patrimonio
Cultural
Edificio
sociocultural
Casa da Cultura
Castelao
Casa da Cultura
de Amil
Sala usos
múltiples e pista
polideportiva
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LUGAR
07.04_A Igrexa
Santa Lucía
Santa Lucía
01.05_A Chan
01.05_A Chan

PARROQUIA
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
01. Amil
(San Mamede)
01. Amil
(San Mamede)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

4.225,15

Pb

Ex

1.916,22

Pb

Ex

1.458,19

Pr

Ex

1.119,00

Pb

Ex

2.874,22
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SLE

SC103

Edificio auxiliar o
santuario

SLE

SC501

Local social

SLE

SC502

Edificio
sociocultural

SLE

SC503

Local social

SLE

SC601

Local social

SLE

SC701

Local social

SLE

SC702

SLE

SC703

SLE

SC801

SLE

SC802

SLE

SC901

SLE

SC902

SLE

SC903

Local social
(Ruínas)
Sociocultural
Mirallos
Local social
Edificio
sociocultural
Local social,
pista
polideportiva e
parque infantil
Local social,
campo da festa
Sociocultural
Afieiras

01.05_A Chan

01. Amil
(San Mamede)

05. Laxe
(San Martiño)
05. Laxe
05.05_A Penagrande
(San Martiño)
05. Laxe
05.06_Querguizo
(San Martiño)
06. Moraña
06.03_Soar
(San Lourenzo)
Polígono Industrial
07. Moraña
Mirallos
(Santa Xusta)
07. Moraña
07.02_Alende
(Santa Xusta)
Polígono Industrial
07. Moraña
Mirallos
(Santa Xusta)
08.10_Rebón de
08. Rebón
Arriba
(San Pedro)
08. Rebón
08.03_O Calvo
(San Pedro)
05.05_A Penagrande

09.01_A Alberguería
09.10_Sabadín
Polígono Industrial
Afieiras

09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

2.511,74

Pr

Ex

264,64

Pb

Ex

989,91

Pr

Ex

433,96

Pr

Ex

65,56

Pb

Ex

1.536,82

Pb

Ex

403,83

Pb

Ex

979,80

Pr

Ex

772.11

Pb

Ex

1.338,15

Pr

Ex

1.400,10

Pr

Ex

1.502,49

Pb

Ex

908,52

TOTAL EXISTENTES

24.682,14

A superficie total dedicada a este uso deixa unha proporción de 5,57 m²/hab., co que se acada un
estándar axeitado para este tipo de dotación.

2.8.1.5.

Equipamentos administrativos.

O único equipamento administrativo co que conta Moraña é a Casa do Concello. Este tipo de dotación,
dado o seu carácter de servizo xeral a todo o concello, atópase en Santa Lucía e conta cunha superficie
total de 783,99 m², co que se acada unha proporción de 0,18 m²/hab. para a poboación actual. Esta
dotación, debido ao crecente aumento dos servizos ofertados polos concellos, estase a converter en
insuficiente, co que se fai necesaria a súa ampliación.

Casa do Concello. Santa Lucía.

TIPO
SXE

CÓDIGO
AD001

NOME
Casa do
Concello

LUGAR
Santa Lucía

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)

Pb/Pr
Pb

Ex/Pro
Ex

TOTAL EXISTENTES
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2.8.1.6.

Equipamento relixioso

Todas as parroquias teñen a súa igrexa parroquial existindo ademais algunhas capelas e ermidas de uso
máis ocasional, o que supón unha oferta axeitada á poboación actual.
TIPO

CÓDIGO

SXE

RE001

SLE

RE401

SLE

RE801

SLE

RE901

SLE

RE902

SLE

RE903

NOME
Santuario dos
Milagres de Amil
Ermida das
Virtudes
Capela de San
Roque
Capela de Santa
Margarida
Capela de Santa
Lucía
Capela de Nosa
Señora da
Concepción

LUGAR
01.05_A Chan
04.05_A Peroxa
08.09_O Pazo
09.12_Santa
Margarida
Santa Lucía
09.08_Mos

PARROQUIA
01. Amil
(San Mamede)
04. Lamas
(Santa Cruz)
08. Rebón
(San Pedro)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pr

Ex

2.765,76

Pr

Ex

146,08

Pr

Ex

593,31

Pr

Ex

779,50

Pb

Ex

123,92

Pr

Ex

188,96

TOTAL EXISTENTES 4.597,53

2.8.1.7.

Cemiterios

Na parroquia de Cosoirado está o único cemiterio en todo o concello que non está ligado a unha igrexa
parroquial.

TIPO
SLE

CÓDIGO
CE201

NOME
Cemiterio de
Cosoirado

LUGAR
02.01_Cosoirado

PARROQUIA
02. Cosoirado
(Santa María)

Pb/Pr
Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Ex

TOTAL EXISTENTES

368,91
368,91

O resto de cemiterios que actualmente hai no concello forman parte de conxuntos parroquiais, sumando
un total de dez. Na parroquia de Amil está ao lado da Igrexa de San Mamede no lugar de Pumardatán, en
Cosirado hai dous, o xa mencionado e outro rodeando á Igrexa de Santa María no lugar de Cosoirado, en
Gargantáns ligado á Igrexa de San Martiño no lugar co mesmo nome, en Lamas ao pé da Igrexa de Santa
Cruz no lugar de A Igrexa, en Laxe ao lado da Igrexa de San Martiño no lugar de Fontenla, na parroquia de
San Lourenzo está no lugar de Portopereiro en fronte á igrexa, igual que na parroquia de Santa Xusta que se
atopa no lugar de A Igrexa, en Rebón está situado no lugar de San Pedro ao pé da Igrexa de San Pedro e,
por último, o cemiterio de Saiáns está situado no lugar de Suigrexa, ligado á Igrexa de San Salvador.
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2.8.1.8

Conxuntos Parroquiais

O conxunto parroquial defínese como o espazo conformado en torno a unha igrexa, que constitúe un
centro de actividade tradicional da parroquia na que se sitúa e non pode ser desagregado. No concello
de Moraña atopamos un conxunto por parroquia, nove en total.
TIPO

CÓDIGO

SLE

CP101

SLE

CP201

SLE

CP301

SLE

CP401

SLE

CP501

SLE

CP601

SLE

CP701

SLE

CP801

SLE

CP901

NOME
Igrexa Parroquial
de San Mamede
Igrexa Parroquial
de Santa María
Igrexa Parroquial
de San Martiño
Igrexa Parroquial
de Santa Cruz
Igrexa Parroquial
de San Martiño
Igrexa Parroquial
de San Lourenzo
Igrexa Parroquial
de Santa Xusta
Igrexa Parroquial
de San Pedro
Igrexa Parroquial
de San Salvador

LUGAR

PARROQUIA

01. Amil
(San Mamede)
02. Cosoirado
02.01_Cosoirado
(Santa María)
03. Gargantáns
03.04_San Martiño
(San Martiño)
04. Lamas
04.04_A Igrexa
(Santa Cruz)
05.05_A
05. Laxe
Penagrande
(San Martiño)
06. Moraña
06.02_Portopereiro
(San Lourenzo)
07. Moraña
07.04_A Igrexa
(Santa Xusta)
08. Rebón
08.12_ San Pedro
(San Pedro)
09. Saiáns
09.13_Suigrexa
(San Salvador)
01.09_Pumardatán

Pb/Pr

Ex/Pro

Pr

Ex

1.951,48

Pr

Ex

634,04

Pr

Ex

1.700,11

Pr

Ex

2.309,86

Pr

Ex

1.937,38

Pr

Ex

2.239,29

Pr

Ex

2.208,30

Pr

Ex

5.508,52

Pr

Ex

5.349,14

TOTAL EXISTENTES

SUP (m²)

23.838,12

Conxunto Parroquial de Saiáns. Suigrexa.
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2.8.1.9

Equipamento Comercial

O Concello posúe un mercado situado no núcleo urbano, ao pé da Carballeira de Santa Lucía, aínda que
non está en uso actualmente, e no parque industrial de Mirallos conta con terreos reservados para dotación
comercial.
TIPO

CÓDIGO

SXE

CM001

SLE

CM701

SLE

CM901

NOME
Mercado
Municipal
Comercial
Mirallos
Comercial
Afieiras

LUGAR
Santa Lucía
Polígono Industrial
Mirallos
Polígono Industrial
Afieiras

PARROQUIA

Pb/Pr

09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

705,50

Pb

Ex

998,73

Pb

Ex

646,79

TOTAL EXISTENTES 2.351,02

2.8.2.

ZONAS VERDES E ESPAZOS LIBRES

O sistema de espazos libres e zonas verdes públicas está ben repartido por todo o territorio municipal de
Moraña e compleméntase coa oferta dos espazos asociados aos conxuntos parroquiais, igrexas, capelas,
edificios socioculturais, etc.
TIPO

CÓDIGO

SXV

ZV001

SXV

ZV002

SXV

ZV003

SXV

ZV004

SLV

ZV101

SLV

ZV102

SLV

ZV301

SLV

ZV302

SLV

ZV303

SLV

ZV401

SLV

ZV402

SLV

ZV403

NOME
Zona verde da
Mámoa de
Santa Lucía
Carballeira de
Campenlos
Carballeira de
Santa Lucía
Carballeira de
Santa Xusta
Zona verde A
Picota
Carballeira do
Santuario de Amil
Zona verde San
Martiño _Campo
da festa
Zona verde _
campo da festa
Paraños
Zona verde _
parque infantil
Carballeira
Campo de
Antón
Zona verde_Área
Recreativa
Zona verde _
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LUGAR
Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Lucía
07.04_A Igrexa
01.07_A Picota
01.05_A Chan

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
01. Amil
(San Mamede)
01. Amil
(San Mamede)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

2.050,45

Pb

Ex

2.410,49

Pb

Ex

4.312,98

Pb

Ex

75.536,49

Pb

Ex

125,70

Pb

Ex

12.486,67

03.04_San Martiño

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pr

Ex

5.569,63

03.03_Paraños

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pb

Ex

1.691,06

03.03_Paraños

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pb

Ex

297,21

04.02_Chaián de
Abaixo

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

2.026,43

04.02_Chaián de
Abaixo

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

420,70

04.07_O Souto

04. Lamas

Pb

Ex

2.237,98
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SLV

ZV501

SLV

ZV502

SLV

ZV503

SLV

ZV601

SLV

ZV602

SLV

ZV603

SLV

ZV604

SLV

ZV701

SLV

ZV702

SLV

ZV703

SLV

ZV704

SLV

ZV801

SLV

ZV901

SLV

ZV902

SLV

ZV903

SLV

ZV904

SLV

ZV905

SLV

ZV906

campo da festa
O Souto
Zona verde _
campo da festa
A Penagrande
Zona verde da
fonte

05.05_A
Penagrande

Zona verde

05.02_Chaián

Zona verde _
campo da festa
Soar
Zona verde _
parque infantil
Zona verde As
Cerdeiras
Zona verde_
campo da festa
Sorrego
Zona verde As
Pontellas
Zona verde As
Teixugueiras
Zona verde A
Bouza
Zona verde
Alende
Zona verde
Rebón de Arriba
Zona verde _
campo da festa
Saiáns
Carballeira
Campo de
Lebón

(Santa Cruz)

05.02_Chaián

06.03_Soar

05. Laxe
(San Martiño)
05. Laxe
(San Martiño)
05. Laxe
(San Martiño)
06. Moraña
(San Lourenzo)

06. Moraña
(San Lourenzo)
06. Moraña
06.01_As Cerdeiras
(San Lourenzo)
06.04_Sorrego

06.04_Sorrego
07.08_As Pontellas
07.10_As
Teixugueiras
07.02_A Bouza
07.01_Alende
08.10_Rebón de
Arriba

06. Moraña
(San Lourenzo)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

3.225,66

Pb

Ex

246,85

Pb

Ex

388,28

Pr

Ex

1.909,48

Pr

Ex

371,63

Pr

Ex

1.091,98

Pr

Ex

3.669,53

Pb

Ex

10.943,70

Pb

Ex

11.244,36

Pr

Ex

5.922,39

Pr

Ex

3.629,79

Pr

Ex

10.557,50

09.11_Saiáns

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

1.272,92

09.05_Corrigatos

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

3.952,03

Pb

Ex

1216,43

Pb

Ex

4.531,20

Pb

Ex

1.454,84

Pb

Ex

287,17

Zona verde

Santa Lucía

Zona verde
Afieiras
Zona Verde O
Covelo
Zona Verde de
Mos

Polígono Industrial
Afieiras
09.07_O Covelo
09.08_Mos

09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns (San
Salvador)
09. Saiáns (San
Salvador)

TOTAL EXISTENTES

175.930,84

A superficie de zonas verdes acada un total de 175.930,84m², o que supón unha proporción de 39,68
m²/hab. Se temos en conta a poboación actual.
Dentro das determinacións do Plan Xeral diferenciaranse, dentro do conxunto de zonas verdes, aquelas
que teñen o carácter de sistema xeral segundo a lexislación vixente.
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Carballeira de Campenlos. Santa Lucía.

2.8.3.

INFRAESTRUTURAS E SERVIZOS URBANOS

O sistema de infraestruturas e servizos urbanísticos correspóndese coas instalacións de soporte deste tipo de
instalacións técnicas e de transporte.
O Concello de Moraña non dispón de infraestruturas de transporte, tales como estación de autobuses,
ferrocarrís ou doutro tipo.
En canto aos servizos urbanos, Moraña conta con varias EDAR (Estación depuradora de augas residuais)
repartidas por todo o concello, pero a principal está situada no polígono industrial de Afieiras preto de
Santa Lucía, cun caudal máximo de 342 m³/h. E conta, tamén, con varios pozos de bombeo que impulsan
os residuos á EDAR principal.
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EDAR. Polígono industrial de As Afieiras.

En canto ao abastecemento de auga, a rede está organizada en torno aos depósitos situadas por todo o
concello, sendo todos de titularidade veciñal salvo dous, construídos nos lugares de As Pontellas e Fontenla.
Moraña carece de ETAP (Estación de tratamento de auga potable) propia, aínda que a rede local está
abastecida pola ETAP do veciño concello de Cuntis.
Infraestruturas de servizos urbanos
TIPO

CÓDIGO

NOME

LUGAR

Pb
Pr

PARROQUIA

Ex
Pro

SUP (m²)

SXI

SU001

EDAR

P.E. Afieiras

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

2.798,93

SXI

SU002

Depósito de auga

05.04_Fontenla

05. Laxe (San Martiño)

Pb

Ex

665,42

SXI

SU003

Depósito de auga

07.02_A Bouza

07. Moraña (Santa Xusta)

Pb

Ex

1.507,00

SLI

SU101

Depósito de auga

01.13_Torre de Arriba

01. Amil (San Mamede)

Pr

Ex

378,71

SLI

SU102

EDAR

01.14_Vilacoba

01. Amil (San Mamede)

Pb

Ex

279,1

SLI

SU103

EDAR

01.08_Piñeiro

01. Amil (San Mamede)

Pb

Ex

83,04

SLI

SU104

Depósito de auga

01.09_Pumardatán

01. Amil (San Mamede)

Pb

Ex

53,65

SLI

SU105

EDAR

01.02_Barro

01. Amil (San Mamede)

Pb

Ex

270,28

SLI

SU201

Depósito de auga

02.01_Cosoirado

02. Cosoirado (Santa María)

Pr

Ex

693,2

SLI

SU202

EDAR

02.01_Cosoirado

02. Cosoirado (Santa María)

Pr

Ex

690,55

SLI

SU301

Depósito de auga

03.01_A Espedregueira

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

979,27

SLI

SU302

Depósito de auga

03.04_San Martiño

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

442,99

SLI

SU303

Depósito de auga

03.01_A Espedregueira

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

314,73

SLI

SU304

Depósito de auga

03.01_A Espedregueira

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

384,03

SLI

SU305

EDAR

03.02_O Muiño (2)

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

266,75
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SLI

SU306

EDAR

03.03_Paraños

03. Gargantáns (San Martiño)

Pr

Ex

269,62

SLI

SU401

Depósito de auga

04.05_A Peroxa

04. Lamas (Santa Cruz)

Pr

Ex

1.463,36

SLI

SU402

Saneamento_Pozo
04.04_A Igrexa
de bombeo

04. Lamas (Santa Cruz)

Pb

Ex

66,76

SLI

SU403

Saneamento_Pozo
04.04_A Igrexa
de bombeo

04. Lamas (Santa Cruz)

Pb

Ex

127,04

SLI

SU404

Saneamento_Pozo
04.07_O Souto
de bombeo

04. Lamas (Santa Cruz)

Pb

Ex

174,97

SLI

SU405

Saneamento_Pozo
04.03_Grixó
de bombeo

04. Lamas (Santa Cruz)

Pb

Ex

315,02

SLI

SU406

EDAR

04.06_Silvoso (1)

04. Lamas (Santa Cruz)

Pb

Ex

131,58

SLI

SU501

Depósito de auga

05.03_Conles

05. Laxe (San Martiño)

Pb

Ex

380,49

SLI

SU502

Depósito de auga

05.07_Trambosríos

05. Laxe (San Martiño)

Pb

Ex

346,99

SLI

SU503

Depósito de auga

05.07_Trambosríos

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

247,84

SLI

SU504

Depósito de auga

05.05_A Penagrande

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

194,95

SLI

SU505

Depósito de auga

05.05_A Penagrande

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

335,29

SLI

SU506

Depósito de auga

05.04_Fontenla

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

341,19

SLI

SU507

Depósito de auga

05.01_O Casal

05. Laxe (San Martiño)

Pb

Ex

280,41

SLI

SU508

Depósito de auga

05.01_O Casal

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

124,34

SLI

SU509

Depósito de auga

05.01_O Casal

05. Laxe (San Martiño)

Pr

Ex

685,55

SLI

SU510

EDAR

05.05_A Penagrande

05. Laxe (San Martiño)

Pb

Ex

113,58

SLI

SU511

EDAR

05. Laxe (San Martiño)

pb

Ex

239,85

SLI

SU601

EDAR

06.04_Sorrego

06. Moraña (San Lourenzo)

Pb

Ex

121,59

SLI

SU602

EDAR

06.04_Sorrego

06. Moraña (San Lourenzo)

Pb

Ex

52,03

SLI

SU603

EDAR

06.04_Sorrego

06. Moraña (San Lourenzo)

Pb

Ex

271,68

SLI

SU604

Depósito de auga

06. Moraña (San Lourenzo)

pb

Ex

305,59

SLI

SU701

EDAR

07.02_A Bouza

07. Moraña (Santa Xusta)

Pb

Ex

216,59

SLI

SU702

Servicios
urbanísticos de
Mirallos

P.E. Mirallos

07. Moraña (Santa Xusta)

pb

Ex

4847,82

SLI

SU703

Depósito de auga

07.07_Longás

07. Moraña (Santa Xusta)

pb

Ex

512,31

SLI

SU704

EDAR

07.03_AsCasiñas

07. Moraña (Santa Xusta)

pb

Ex

76,82

SLI

SU705

saneamento_Pozo
de bombeo

07.10_As Teixugueiras

07. Moraña (Santa Xusta)

pb

Ex

165,04

SLI

SU801

Depósito de auga

08.11_Rebón de Arriba

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

2.407,78

SLI

SU802

Depósito de auga

08.03_O Calvo

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

1.790,71

SLI

SU803

Depósito de auga

08.04_O Castro

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

193,27

SLI

SU804

Depósito de auga

08.09_O Pazo

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

875,79

SLI

SU805

Depósito de auga

08.11_Rebón de Arriba

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

496,82

SLI

SU806

Depósito de auga

08.05_A Fontaíña

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

437,58

SLI

SU807

Depósito de auga

08.07_A Pallota

08. Rebón (San Pedro)

Pr

Ex

569,95

SLI

SU808

Saneamento_Pozo 08.04_Castro

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

111,72
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de bombeo
SLI

SU809

Depósito de auga

80.08_A Pasada

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

157,17

SLI

SU810

Depósito de auga

80.08_A Pasada

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

195,18

SLI

SU811

Depósito de auga

80.08_A Pasada

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

582,47

SLI

SU812

Saneamento_Pozo 08.10_Rebón de Arriba
(3)
de bombeo

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

27,58

SLI

SU813

EDAR

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

482,4

SLI

SU814

Saneamento_Pozo
08.04_Castro
de bombeo

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

41,52

SLI

SU815

Depósito de auga

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

1421,15

SLI

SU816

EDAR

08.09_Pazo

08. Rebón (San Pedro)

Pb

Ex

472,16

SLI

SU901

Depósito de auga

09.01_A Alberguería

09. Saiáns (San Salvador)

Pr

Ex

1.004,22

SLI

SU902

Depósito de auga

09.11_Saiáns

09. Saiáns (San Salvador)

Pr

Ex

183,52

SLI

SU903

Depósito de auga

09.11_Saiáns

09. Saiáns (San Salvador)

Pr

Ex

137,8

SLI

SU904

Saneamento_Pozo
09.01_A Alberguería
de bombeo

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

51,12

SLI

SU905

Saneamento_Pozo
09.06_As Cortiñas
de bombeo

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

75,6

SLI

SU906

Saneamento_Pozo
09.09_O Río
de bombeo

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

126,85

SLI

SU907

Saneamento_Pozo
Santa Lucía
de bombeo

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

40,55

SLI

SU908

EDAR

09. Saiáns (San Salvador)

Pb

Ex

216,86

SLI

SU909

Saneamento_Pozo
90.10_Sabadín
de bombeo

09. Saiáns (San Salvador)

pb

Ex

105,3

SLI

SU910

EDAR

09.11_Saiáns

09. Saiáns (San Salvador)

pb

Ex

127,46

SLI

SU911

Depósito de auga

09.13_Suigrexa

09. Saiáns (San Salvador)

pb

Ex

1938,6

08.11_Redondonio

09.07_O Covelo

TOTAL EXISTENTES

36.487

2.9.- A ESTRUTURA URBANA
2.9.1- CARACTERIZACIÓN DA ESTRUTURA URBANA: A ESTRUTURA URBANA ACTUAL, TIPOLOXÍA E GRAO DE
CONSOLIDACIÓN
O termo municipal de Moraña caracterízase por unha estrutura territorial polinuclear de carácter asimétrico.
Os asentamentos localízanse nos vales dos ríos ou nas ladeiras de pendentes máis suaves. Dáse unha
escasa concentración urbana, de poboación e tecido construído na vila de Santa Lucía con só o 13% do
total da poboación do concello e o 18% das vivendas construídas. Sen embargo, debido á súa condición
de Capital do Concello e a estar situada no cruzamento das estradas que van de Cuntis a Porráns e de
Campo Lameiro á estrada N-640, foi a zona que máis desenvolvemento urbanístico tivo no últimos anos.
Estas dúas estradas son o principal soporte de crecemento urbano, tanto pola construción de vivendas
como pola construción dos polígonos industriais de As Afieiras e Mirallos. Constátase ademais, unha
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tendencia á ocupación progresiva en mancha de aceite e baixa densidade, das zonas periféricas do
núcleo urbano, dos soares vacantes en desenvolvemento do PXOM (véxase o número de licenzas) e
actualmente un estancamento pola falla de soares vacantes e a pouco probable substitución das
construcións existentes por resultar antieconómico.
A estrutura urbanística do Concello de Moraña complétase coa importante presenza dunha rede de
núcleos rurais que na periferia do municipio constitúen unha estrutura que dá resposta a un territorio rural
cunha

importante

presión

residencial,

crecemento

baseado

nas

vías

de

comunicación,

fundamentalmente.
a)

A Vila de Santa Lucía desenvólvese sobre unha estrutura na que se superpoñen as seguintes
tramas urbanas:

a.1

TRAMA DE ASENTAMENTO TRADICIONAL:
A orixe do núcleo urbano de Santa Lucía está nunha trama dispersa formada por unha serie de
vivendas tradicionais, illadas ou formando medianeiras, asentadas ao redor do cruzamento de
dous camiños, que agora forman as vías principais de comunicación cos concellos limítrofes, e
da carballeira de Santa Lucía. As rúas nas que se pode apreciar esta trama urbana e nas que
se asentan estas vivendas reciben o nome de rúas Un, Dous, Tres e Doutor Batallán.
Inclúense tamén, nesta delimitación, ámbitos de parcelario vinculados a modos de ocupación
tradicional do territorio. As parcelas que a compoñen son desde o punto de vista tipolóxico,
sensiblemente alongadas, con claro predominio dimensional do fondo de parcela sobre o
fronte á rúa. Desde o punto de vista da edificación, a trama está constituída por edificacións
illadas ou formando medianeiras, baixo e unha ou dúas alturas e tipoloxía construtiva
tradicional (fábrica resistente de pedra e cuberta de tella).

a.2

TRAMA DE VILA CONTINUA E FORMACIÓNS LINEAIS PERIFÉRICAS:
Esta trama atópase composta por aquel tecido urbano continuo, completo desde o punta de
vista da edificación (ou en proceso de completarse) e que se atopa inserto na malla urbana.
Os ámbitos identificados nesta categoría presentan condicións plenas de urbanización física
(dotación de servizos e beirarrúas). O uso predominante é o residencial, aínda que aparece un
elevado grao de mestura de usos. Esta trama correspóndese fundamentalmente coas rúas
denominadas Un, Dous, Tres, Doutor Batallán, Cinco e Seis.

a.3.

NOVAS EXPANSIÓNS ORDENADAS
Identifícanse nesta trama operacións de extensión urbana ordenadas, realizadas en base a
planeamento de desenvolvemento que supoñen operacións integrais de transformación de
solo. Basicamente está identificada con esta trama o ámbito de nova creación da rúa Sete
(correspondente co desenvolvemento do ámbito PEU-2) e os polígonos de Mirallos e Afieiras.
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2.9.2- O PLANEAMENTO E O PROCESO DE URBANIZACIÓN
Desde o ano 2001, ano en que se aprobou definitivamente as PXOM, tramitáronse dúas figuras de
planeamento de desenvolvemento, ademais dunha modificación puntual do PXOM de Moraña.
O 7 de xuño de 2002 aprobouse definitivamente a Modificación Puntual do PXOM.
No tocante ao planeamento de desenvolvemento, leváronse a cabo o Plan Parcial de Solo Industrial en
Desenvolvemento de As Afieiras e o Plan Parcial do Polígono industrial de Mirallos.
A continuación relaciónanse os ámbitos de solo urbanizable desenvolvidos e as súas características.
P. P. Do Solo Industrial en Desenvolvemento de As Afieiras
a1) Estado de Tramitación
Plan Parcial

Aprobación definitiva 18/04/2002

Sistema de Actuación

Cooperación/Expropiación

Organismo Xestor

Excmo. Concello de Moraña

a2) Características do ámbito e obrigas por planeamento
Superficie total executada:

73.900,00 m²

Superficie de uso industrial

45.155,81 m²

Superficie dedicada a cesións:

10.346,00 m²

Superficie de viario e aparcamentos:

17.820,64 m²

Equipamento para instalacións (EDAR):

577,55 m²

P. P. Do Polígono Industrial de Mirallos
a1) Estado de Tramitación
Plan Parcial

Aprobación definitiva 02/08/2002

Sistema de Actuación

Cooperación

Organismo Promotor

Excmo. Concello de Moraña

a2) Características do ámbito e obrigas por planeamento
Superficie total executada:

112.661,00 m²

Superficie de uso industrial

76.600,00 m²

Superficie dedicada a cesións:

15.800,94 m²

Superficie de viario e aparcamentos:

19.273,44 m²
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Equipamento para instalacións (EDAR):

986,62 m²

2.10.- A PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA E SECTORIAL
2.10.1.- PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA COMARCAL
O concello de Moraña linda con seis concellos, todos eles na provincia de Pontevedra, e conforma a
Comarca de Caldas con tres deles. O estado do planeamento nestes concellos é o seguinte:
Concello

Figura de planeamento

Data de aprobación

Cuntis

NN.SS. de Planeamento

31/05/1990

Campo Lameiro

NN.SS. de Planeamento

10/07/1996

Pontevedra

P.X.O.U

18/12/1989

Barro

P.X.O.M.

23/05/2003

Portas

NN.SS.P. de Pontevedra

03/04/1991

Caldas de Reis

NN.SS. de Planeamento

05/07/1995

Fonte:

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

A situación desde o punto de vista do planeamento urbanístico municipal é moi variada aínda que na
maior parte dos casos non hai Plan Xeral aprobado para a súa ordenación urbanística, soamente no
Concello de Pontevedra (P.X.O.U) e no Concello de Barro (P.X.O.M.) atopamos esta figura de planeamento.
Os concellos de Cuntis, Campo Lameiro, Portas e Caldas de Reis non contan con planeamento municipal
polo que son de aplicación as Normas Subsidiarias Provinciais, todas elas aprobadas nos anos 90.

2.10.2.- DETERMINACIÓNS DOS PLANEAMENTOS LIMÍTROFES EN RELACIÓN CO CONCELLO DE MORAÑA
O planeamento vixente nos concellos limítrofes, concellos de Cuntis, Caldas de Reis, Portas, Barro,
Pontevedra e Campo Lameiro, establece varias delimitacións e proteccións que afectan ao concello de
Moraña, á marxe das clasificacións como solo rústico de protección forestal, agrícola ou ordinaria, as máis
comúns nos límites entre estes concellos.
As Normas Subsidiarias de Planeamento do concello de Cuntis establecían unha zona clasificada como
SAU, Solo Apto para Urbanizar, solo urbanizable turístico-residencial, que linda co concello de Moraña, na
súa parte norte e ao pé do río Umia, e unhas condicións para o seu desenvolvemento, condicións estas
que non se cumpriron polo que actualmente esta zona ten a consideración de solo rústico de protección
forestal.
Nos límites entre os concellos de Pontevedra, Portas e Caldas de Reis con Moraña predominan os solos
rústicos de protección forestal ou agrícola.
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O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Barro delimita dous ámbitos como núcleo rural, afectando aos
lugares de Búa por unha banda, e por outra a Mane e Paradela. Estas delimitacións como núcleo rural
coinciden en parte co límite municipal de Moraña.
En canto ao concello de Campo Lameiro, atopamos que as Normas Subsidiarias vixentes delimitan o lugar
de Castriño coincidindo co límite municipal de Moraña, preto do núcleo de A Pasada. Por outra banda,
establecen proteccións de patrimonio arqueolóxico coincidentes cos límites municipais. Estas proteccións
establécense ao redor da Mámoa do Monte Rendal, preto do lugar de Moraño, código GA 36007007, ao
redor da Mámoa do Monte Acibal, preto do lugar de Fontenla, código GA 36007020 e ao redor da Casa
de María Méndez, preto do lugar de Mullerboa, código GA 36007021.

2.10.3.- PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL
O Concello de Moraña dispón, para a ordenación urbanística do seu territorio, de Plan Xeral de Ordenación
Municipal aprobado definitivamente o 3 de agosto de 2001, e publicado no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra o 21 de agosto de 2001.
Logo do paso de algo menos dun ano desde a data de aprobación do citado documento, aprobouse
unha Modificación Puntual do PXOM en data 7 de xuño de 2002, que afecta unicamente ao Artigo 65,
regulador do Solo Rústico Apto, e publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 28 de xuño de
2002.
Por outra banda, o PXOM establecía solo clasificado como Urbanizable a desenvolver e concretar
mediante a redacción dun Plan Parcial. Dentro deste solo urbanizable establece e delimita o S.U.I.-1 cuxa
localización sitúase no lugar de Afieiras e se concibe de carácter industrial. O Plan Parcial de Solo Industrial
do Monte Afieiras, aprobado o 18 de abril de 2002 e publicado no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra o 13 de maio de 2002, redáctase para desenvolver e executar este solo industrial.
Para dotar ao Concello de Moraña dun segundo polígono industrial redáctase o Plan Parcial do Solo
Industrial de Miralllos, aprobado o 2 de agosto de 2002 e publicado o 29 de agosto de 2002 no Boletín
Oficial da Provincia de Pontevedra. Este plan nace para o desenvolvemento dun sector de planeamento
que foi delimitado segundo o contido da Primeira Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e
de carácter industrial.
En xeral o modelo territorial formulado polas normas non resposta, no solo rústico, ás novas formulacións de
protección medioambiental, paisaxística e sectorial, asignación de riscos e desenvolvemento sostible do
territorio.
Presenta un solo de Núcleo Rural cun tamaño axeitado ás necesidades de crecemento destes, aínda que
non responde aos criterios establecidos pola LOUPMRG. Exemplo deste axeitada dimensión é a execución
dun bo número de vivendas nos núcleos mellor comunicados, e principalmente apoiadas nas estradas PO226, que enlaza Cuntis con Porráns, PO-221, que conecta a N-640 con A Lagoa en Campo Lameiro,
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estrada EP-0018, que vai dende o núcleo de A Espedregueira, na parroquia de Gargantáns, ata o lugar de
A Chan, na parroquia de Amil, onde está situado o Santuario das Milagres de Amil, e a estrada EP-8202 que
vai dende o lugar de O Souto, na parroquia de Lamas ata o lugar de Fontenla, na parroquia de Laxe.
Apoiadas principalmente na estrada PO-226, construíuse un gran número de vivendas, máis de vinte en
total, nos núcleos de Silvoso e O Souto, na parroquia de Laxe, ou nos núcleos de A Alberguería e Corrigatos,
na parroquia de Saiáns, onde o número supera a decena en cada un deles.
O núcleo de O Covelo, na parroquia de Saiáns, tamén rexistrou un importante aumento no número de
vivendas, máis de vinte en total, principalmente ao pé da estrada PO-221, ao igual que o lugares de
Alende, na parroquia de Santa Xusta, onde o número de vivendas novas supera a vintena, ou en Soar na
parroquia de San Lourenzo.
Outro do puntos do concello no que se produciu un aumento importante no número de vivendas é no
lugar de Paraños, na parroquia de Gargantáns, onde se construíron máis de vinte vivendas, gran parte
delas ao pé da estrada que comunica coa parroquia de Amil.
Na parroquia de Amil, concretamente no lugar de A Chan, ao redor do Santuario das Milagres, produciuse
un dos crecementos relativos máis importantes de todo o concello. Neste lugar aumentou o número de
vivendas novas en vinte catro, cando só hai cinco vivendas tradicionais.
Por outra banda, na parroquia de Laxe, nos lugares de O Casal, Chaián e A Penagrande, a construción de
vivendas novas rexistrou un aumento considerable, máis de trinta en total, estando gran parte delas
situadas ao pé da estrada EP-8202, que os une co lugar de O Souto, na parroquia de Lamas, e coa
estrada PO-226.
O PXOM, en solo urbano, tamén foi desenvolvido satisfactoriamente, sendo escasos, a día de hoxe, os
soares totalmente vacantes. Si existen, pola contra, un bo número de edificacións que non esgotan a
edificabilidade prevista no PXOM e que no proceso sucesivo temporal serán substituídas ante a inexistencia
de soares libres.
O PXOM vixente contempla dous ámbitos de SUNC (Solo Urbano Non-Consolidado), o PEU-1 e o PEU-2. O
primeiro está aínda sen desenvolver, pero o segundo está totalmente executado e edificado, sendo unha
das zonas de dinámica residencial máis importantes da capital municipal.
En canto ás zonas verdes establecidas no PXOM, seis en total, podemos afirmar que están executadas ou
en uso a metade delas. Así as zonas verdes ZV-2, na zona da mámoa de Santa Lucía, ZV-3, na carballeira
de Campenlos, e ZV-5, na carballeira de Santa Lucía, están executadas e as zonas verdes ZV-1, ao redor
do campo de fútbol de Santa Lucía, ZV-4, no lugar de O Buelo, e ZV-6, no Campo da Festa Vella, están sen
executar total ou parcialmente.
Polo que respecta ás dotacións, o Plan Xeral delimitaba varios ámbitos destinados á execución de
equipamentos, ben novos ou ampliacións dos xa existentes. Entre as que se executaron estarían o pavillón
polideportivo municipal, situado ao sur do núcleo urbano, ao igual ca o pavillón polideportivo do colexio
construído no propio recinto. Entre os que non se executaron están os terreos anexos ao centro de saúde.
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Mención aparte merece a construción da gardería municipal, ao pé da zona verde na Mámoa de Santa
Lucía, situada nun terreo a priori, non destinado a tal fin, dentro do PEU-2.
O resumo das figuras de planeamento xeral e de desenvolvemento aprobadas definitivamente desde a
aprobación do PXOM aparecen recollidas nas seguintes táboas:
Planeamento xeral
Figura

Data de aprobación

PXOM

03/08/2001

MP PXOM

07/06/2002

Fonte: Excmo. Concello de Moraña. http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/. Elaboración
propia.

Planeamento de desenvolvemento
Figura

Data de aprobación

PP do Solo Urbanizable Industrial do Monte Afieiras

18/04/2002

PP Polígono Industrial de Mirallos

02/08/2002

Fonte: Excmo. Concello de Moraña. http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/. Elaboración
propia.

2.10.4.- PLANIFICACIÓN SECTORIAL
2.10.4.1.- Directrices de Ordenación do Territorio (D.O.T.)
As Directrices de Ordenación do Territorio foron aprobadas definitivamente en febreiro do 2011. Teñen
como finalidade establecer as pautas espaciais de asentamento das actividades, precisando a definición
dun modelo territorial para Galicia. Deste xeito identifican cales son os elementos que compoñen o
territorio, e establecen que características deben ter, como deben evolucionar e cales deben ser as
relacións entre eles.
O Concello de Moraña está situado no segundo cinto de concellos do arco de Pontevedra e pertence
funcionalmente á comarca de Caldas. É un concello no que predomina a actividade secundaria e
terciaria, cunha escasa presencia do sector primario na súa estructura productiva. O concello de Caldas, ó
que se vincula funcionalmente o de Moraña, e a súa Vila, están considerados nas Directrices de
Ordenación do Territorio, DOT, como Nodos para o Equilibrio do Territorio.
Segundo este documento o Concello de Caldas englóbase nunha área que presenta a vantaxe específica
de captación de dinámicas de desenvolvemento de ámbitos exteriores vinculados a unha alta
accesibilidade, como os centros situados no eixo atlántico.
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“As características e situacións dos Nodos para o equilibrio do territorio son moi variadas e, x que logo, as
accións e estratexias para aplicar neles deberán axustarse ás circunstancias concretas de cada caso e ás
oportunidades e problemas identificados. As opcións son diversas, aínda que cunha énfase especial
naquelas para as que existen vantaxes específicas: captación de dinámicas de desenvolvemento de
ámbitos exteriores vinculados a unha alta accesibilidade, como nos centros situados no Eixo Atlántico
(Padrón, Negreira, Caldas de Reis ...).”
Atendendo ás DOT o Concello de Moraña pódese englobar tanto dentro dos denominados espazos rurais
integrados como no espazo rural intermedio. De feito existen zonas do termo municipal que, polas súas
características, se poderían englobar dentro destas categorías. Estámonos a referir por un lado ás zonas
máis próximas a Santa Lucía e polo outro ós ámbitos máis afastados e integrados máis nas zonas de
monte.
A definición dos espazos rurais intermedios que fan as DOT é a seguinte:
“Os espazos rurais intermedios: Sitúanse en espazos relativamente distantes dos centros urbanos principais.
Contan cun nivel infraestrutural aceptable e organízanse funcionalmente a partir das áreas de gravitación
dos núcleos do Sistema urbano intermedio. Os niveis de despoboamento comezan a ser preocupantes
nalgúns casos e manteñen unha base produtiva agropecuaria e forestal con diverso grao de
desenvolvemento que pode convivir con iniciativas empresariais non agrícolas, que nalgúns casos acadan
un pulo significativo, converténdose en motores de desenvolvemento endóxeno.”
Aínda que o concello de Moraña está a unha distancia relativa dos centros urbanos o seu nivel de
despoboamento non é preocupante (nos últimos anos está pasando dunha poboación estacionaria a
gañar efectivos) e a súa base produtiva non ten nada que ver co uso agropecuario ou forestal se non que
como se analizou nos parágrafos precedentes se non que está constituída por unha importante base do
sector secundario asentada nos seus dous parques empresarias complementada cunha importante tamén
vinculación ó sector terciario.
Así nesta categoría do espazo rural tan so se deberán englobar as zonas do termo municipal máis
afastadas da capital municipal, principal centro de actividade do concello.
Por outra banda os espazos rurais integrados defínense nas DOT como se expresa a continuación:
“Correspóndense con aquelas áreas máis próximas ás áreas urbanas de xeito que as súas dinámicas
móstranse

claramente

marcadas

pola

súa

influencia.

Caracterízanse

por

un

adecuado

acondicionamento territorial e unha considerable presión dos usos urbanos (equipamentos, dotacións,
infraestruturas, segundas residencias…), impulsados por unha evolución positiva da demografía, en
ocasións actuando como satélites da expansión urbana de cidades veciñas, ata conformar áreas urbanas
máis ou menos cohesionadas. As actividades primarias manteñen un papel residual, cunha considerable
presenza de agricultura a tempo parcial, en ocasións debido ás dificultades que se presentan para o
desenvolvemento normal do sector primario profesionalizado, debido entre outros aspectos á
competencia polo uso do solo, que frecuentemente é retido con fins especulativos, e polas maiores
oportunidades laborais que en termos relativos aparecen en comparación con outras áreas rurais. De
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feito, non é raro atopar superficies agrarias infrautilizadas ou mesmo abandonadas, así como superficies
forestais non xestionadas, enclavadas nunha densa rede de asentamentos, sen solucións de
descontinuidade. Esta realidade incrementa determinados riscos ambientais, nomeadamente os
incendios forestais.”
Estas características pódense identificar claramente no núcleo de Santa Lucía e o seu contorno.

2.10.4.2.- Planificación sectorial de incidencia supramunicipal
No concello de Moraña desenvolvéronse os seguintes instrumentos de Ordenación do Territorio:
Figura

Data de aprobación

Proxecto sectorial e o proxecto de modificación dos
accesos relativos a un aproveitamento hidroeléctrico no río
Umia.
Fonte: Excmo. Concello de Moraña.

02/05/2005

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

Elaboración

propia.

2.10.4.3.- Incidencia da lexislación sectorial vixente
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 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.

-

Ámbito: Estradas de titularidade autonómica que discorren polo termo municipal: Rede
Primaria complementaria: PO-226
Rede Secundaria: PO-221

-

Afeccións: 100 en autovías e vías rápidas e 30 metros no resto das estradas 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: Acondicionamento da estrada PO-221_Treito Caldas (N-640) – Moraña.

Organismo: Deputación Provincial de Pontevedra.
-

Lexislación sectorial: Lei 4/1994 de 14 de setembro, de Estradas de Galicia.

-

Ámbito: Estradas de titularidade provincial que discorren polo termo municipal:
EP-8201, EP-8202, EP-8203, EP-0018 e EP-0503

-

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.
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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 103/2003, do 24 de xaneiro. 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, cursos de correntes naturais, continuas ou descontinuas, leitos dos
lagos e lagoas e os dos encoros superficiais en cursos públicos, acuíferos subterráneos, aos
efectos dos actos de disposición ou de afección dos recursos hidráulicos.

-

Afeccións: as marxes dos cursos 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 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, cruzamentos 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 desde 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: A.D.I.F. Ministerio de Fomento. Goberno de España.
-

Lexislación sectorial: Lei 39/2003 de 17 de novembro del Sector Ferroviario (BOE 18/11/03). Real
Decreto 2387/04 (BOE 31/12/2004).

-

Ámbito: Infraestruturas ferroviarias.

-

Afeccións: Definición das limitacións á propiedade: Establécese unha zoa de dominio público
na franxa de terreo de oito metros a cada lado da plataforma da liña ferroviaria. Unha zoa de
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protección definida interiormente pola zoa de dominio público e exteriormente por dúas liñas
paralelas situadas a 70 metros das arestas exteriores da explanación.
•

Actuacións previstas: Execución do tramo Ourense-Vigo do Corredor de Alta Velocidade.

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 espacios 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. Espacios naturais e inventario de patrimonio das Normas Complementarias e
Subsidiarias Provinciais, de 3 de abril de 1991, DOG nº72 de 16 de abril.

-

Ámbito: Espacios Naturais inventariados, humedais e calquera outro elemento incluído nalgún
dos inventarios sectoriais.

-

Afeccións: Variables en función do espacio natural protexido.

-

Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado
organismo para este concello.

•

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.
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CAPÍTULO 3.- DIAGNOSE OPERATIVA
No marco da metodoloxía de traballo, formulada para a redacción do PXOM de Moraña e incardinada
dentro da información urbanística do Plan, utilízase o método de avaliación deseñado para a definición
dunha Diagnose Operativa que deriva da información urbanística obtida e que se realiza en base a dous
tipos de criterios: estratéxico e urbanístico. Estes dous tipos de diagnóstico explícanse a continuación:

•

Diagnose estratéxica: supón a identificación das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
vinculadas ao desenvolvemento local (de base socioeconómica) do concello aos que o
documento da proposta tentará darlle resposta con posterioridade. Esta diagnose realízase a dúas
escalas: territorial e urbana.

•

Diagnose urbanística: supón a identificación das debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
relacionadas co eido urbanístico no concello de Moraña e motivadas, fundamentalmente, pola
aplicación ao longo do seu período de vixencia, do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero
tamén pola execución e desenvolvemento da actividade de urbanización e de edificación
incluída ou á marxe do planeamento. Esta análise realizase, así mesmo a escala, territorial e
urbana.

Da identificación desta matriz derivarán con posterioridade a definición de obxectivos do Plan así como a
formulación de accións previstas no mesmo.

3.1.- ESCALA TERRITORIAL
Por escala territorial enténdese aquela referida ao conxunto do concello ou supramunicipal en tanto se
refire á problemática de planificación que abrangue o territorio do concello de Moraña ou transcende o
ámbito do termo municipal, pero que incide directamente na planificación do mesmo.

3.1.1.- ESTRATÉXICA:

9

Moraña pertence á área de influencia de Caldas, polo que se encontra ligado con este centro
comarcal por vínculos físicos (as infraestruturas viarias) e por relacións funcionais (fluxos comerciais de
primeiro nivel e administrativos secundarios).

9

Na concentración das posibilidades de Moraña como alternativa ás zonas de crecemento da
comarca, tense que basear a estratexia de desenvolvemento local municipal.
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A configuración do medio físico municipal e a súa extensa rede hidrográfica (co Umia, como río
principal) explican as características morfolóxicas intrínsecas do territorio municipal e os seus valores
medioambientais que constitúen un feito diferencial a conservar.

9

Moraña conta con importantes recursos naturais e espazos de grande valor medioambiental no
contorno próximo (centenarias carballeiras, os ríos Umia e Gundeiro cos seus abruptos saltos de auga,
en Moraña, e o Camiño Portugués ou o Camiño natural do Río Catoira, na comarca).

9

Os recursos naturais sinalados e outros existentes ou para os que presenta potencialidade, baseados
en actividades de ocio poden converter a Moraña nunha área natural de descanso e lecer
(relacionada co patrimonio histórico-artístico e coas actividades ao aire libre) da poboación da
comarca proporcionando un incremento da calidade de vida para a poboación local.

9

Moraña presente un saldo migratorio positivo nos últimos anos, o que proporciona a este concello
características demográficas diferenciais do seu contorno, é dicir, a pesar de manter un saldo
vexetativo negativo, a poboación mantense e mesmo aumenta porque o saldo migratorio é positivo
pois o seu sistema produtivo é suficientemente dinámico como para atraer poboación.

9

Dende o punto de vista da actividade, o dinamismo socioeconómico de Moraña ven referendado por
unha taxa de actividade xeral do 50,1%, feito que se explica porque parte da forza laboral do
concello traballa fóra de Moraña, en Pontevedra e Vigo, e tamén, en menor medida, en Caldas, A
Estrada e Vilagarcía, e tamén pola implantación de importantes industrias nos dous polígonos industriais
creados nos últimos anos no concello. Moraña presenta ademais, un progresivo aumento da
importancia do sector terciario na súa economía.

9

O planeamento vixente recente constitúe unha forteza e foi a base do pulo residencial e industrial que
experimentou nos últimos anos.

9

O modelo de colonización territorial conta cun conxunto urbano central (a Vila de Santa Lucía) cun
importante desenvolvemento residencial e industrial.

3.1.2.- URBANÍSTICA:

9

Cómpre establecer unha normativa urbanística que dea resposta á Introdución de novos usos no solo
rústico (como o turismo rural, as actividades de lecer vinculadas á natureza e ao medio ambiente,
implantacións para a produción de enerxía etc.), así como controlar a nova accesibilidade territorial
que proporcionan as infraestruturas.

9

Aqueles contornos identificados como sensibles por motivos medioambientais, patrimoniais ou
produtivos teñen que ser adecuadamente protexidos mediante a identificación de zonas de risco.

9

O planeamento vixente non se atopa adaptado ás novas afeccións establecidas pola distinta
lexislación sectorial producida.
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Os núcleos rurais identificados deben adaptarse aos criterios establecidos na LOUPMRG, delimitando o
seu perímetro en coherencia coa base parcelaria real. Así mesmo deberanse establecer criterios
realistas en función das necesidades da poboación para planificar en que zonas dos mesmos se
deben producir crecementos residenciais e cales deben ser preservadas dos mesmos.

9

Cómpre establecer criterios diferentes de ordenación urbanística para os núcleos rurais periféricos do
Concello, de características marcadamente rurais e vinculados ás condicións produtivas do sector
primario, e aqueles máis próximos aos solos urbanos clasificados que están a soportar maior presión
urbanística e que amosan os problemas propios dunha presión residencial diferente.

9

No contorno das estradas PO-221 e PO-226, nos solos próximos á Vila de Santa Lucía, produciuse unha
importante colonización pola edificación de ámbitos clasificados como núcleo rural.

9

Cómpre establecer criterios que permitan dotar de equilibrio territorial á implantación de servizos,
dotacións e equipamentos no rural, empregando como base de organización a análise parroquial
realizada, o criterio de concentración de servizos vinculado ao de concentración de poboación, e
aplicación do criterio de sostibilidade de autosuficiencia na produción e consumo de recursos. Tendo
en conta estes parámetros deberase antepor a implantación de redes municipais de servizos nos
vales, apostando nos bordes rurais do concello menos densamente poboados, por solucións de
abastecemento autónomo.

9

Cómpre artellar mecanismos de xestión de solo para a implantación de usos que non se poden
encaixar na normativa urbanística municipal vixente.

9

O feito de que a actividade agro-gandeira e industrial vinculada ao sector primario se atope en
proceso de reconversión e modernización permanente, ten que ser recollido polo Plan facendo flexible
o documento para darlle cabida mediante a redacción de plans de ordenación Integral (ou
modificacións puntuais do documento caso de ser necesarias) capaces de dar repota ás novas
necesidades que poidan aparecer no proceso de evolución do Plan.

3.2.- ESCALA URBANA
Enténdese por diagnose de escala urbana aquela referida á análise de pormenor tanto no ámbito do solo
urbano da vila de Santa Lucía e á súa periferia.

3.2.1.- ESTRATÉXICA:

9

A posible entrada en funcionamento da alta velocidade ferroviaria non vai a incidir na economía do
concello, nin se prevén grandes inversións, agás as previstas para o illamento da vía. Minimizar o
impacto físico deste novo trazado sobre a vila, constitúe un obxectivo.

9

Existen problemas de tránsito local e de tráfico interno derivados da posición de Santa Lucía como
cruzamento de camiños e pola situación dos polígonos industriais que provoca o paso de tráfico
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pesado polo centro da vila. Estes problemas terán que ser abordados no futuro Plan Xeral e propondo
vías alternativas. Deste xeito, baixando a intensidade do tráfico, poderíanse acometer viables
operacións de reordenación urbana e do tránsito ou outras de mellora da imaxe da vila.

9

Constátanse problemas internos específicos do dificultoso tránsito no cruzamento das estradas PO-221
e PO-226. Así mesmo, detéctanse problemas de conxestión debido á inadecuada continuidade da
trama viaria e ao escaso tamaño e dimensión de parte do viario (por outra banda, de escasa
calidade formal).

9

Os usos pormenorizados en planta baixa están moi localizados e concentrados na zona central da vila,
cun alto grao de problemas funcionais (baixos sen uso, etc..) nas áreas periféricas. Para corrixir este
feito son necesarias operacións de cirurxía urbana, reforma interior e localización de novos
equipamentos, que dinamicen a zona na que se implantan, tanto públicos como privados. Pola
contra, a distribución dos usos globais lucrativos (residencial/terciario) considérase bastante equilibrada.

9

As operacións necesarias de proxecto urbano son: operacións de mellora da calidade urbana e
igualación de alturas (compactar o tecido).

3.2.2.- URBANÍSTICA:
Desde o punto de vista urbanístico, a problemática existente na vila pódese resumir nos seguintes puntos.

9

Na vila de Santa Lucía prodúcese un problema de importante descontinuidade na trama edificada no
solo urbano non controlada, e nun modelo que aposta pola cidade continua, coa consecuente
aparición indiscriminada de medianeiras vistos que redundan na diminución da calidade urbana. Por
outra banda as tipoloxías de edificios propostas para as distintas zonas da vila tampouco acadan a
necesaria homoxeneidade nas distintas zonas o que da lugar á inadecuada convivencia de
edificacións unifamiliares con exemplos de vivenda colectiva de alta densidade. Cómpre a necesaria
ordenación tipolóxica establecendo parámetros de densidade acordes coa LOUPMRG e coas
necesidades de Santa Lucía.

9

Desde o punto de vista urbanístico prodúcese ademais un fenómeno de tramas urbanas en solo
urbano, inacabadas desde o punto de vista do equilibrio de tipoloxías de edificios, equipamentos,
zonas verdes e servizos urbanísticos, así como desde a transformación da trama parcelaria o que
provoca problemas de baixa calidade do espazo urbano.

9

No solo urbano da vila de Santa Lucía cómpre acometer a necesaria reorganización do solo para
garantir parcelas de dimensións e características xeométricas adecuadas para a súa incorporación ao
proceso urbanístico.

9

A solución dos problemas existentes nos nodos viarios interiores, con varias rúas inacabadas polo
sistema de incorporación do solo ao proceso urbanístico (apertura e cesión viaria), e as necesidades
de aparcamento constitúen outro dos problemas que o Plan terá que resolver.
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O Plan, en definitiva, deberá dar resposta a unha presión urbanística media no solo urbano do núcleo
de Santa Lucía utilizando este feito como oportunidade para a consecución dos obxectivos de
desenvolvemento e urbanísticos formulados.
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CAPÍTULO 4.- DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS E CRITERIOS DE ORDENACIÓN
4.1.- DIRECTRICES PARA A REVISIÓN DO PLANEAMENTO.
O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña, concibido como instrumento marco das políticas
urbanísticas, resposta inevitablemente a obxectivos e directrices que veñen condicionadas polas
circunstancias do momento no que se produce e pola anticipada visión dos escenarios futuros desexables.
As directrices xerais para a elaboración do Plan Xeral, parten da confianza do concello na planificación e o
urbanismo como instrumento ao servizo da construción harmónica do territorio e a cidade, e da mellora da
calidade de vida da poboación. Partindo dela, as directrices que enmarcan a redacción do Plan Xeral
permiten a súa síntese en grandes apartados orientadores da súa concepción:
-

Entendemento do PXOM como un documento orientado ao Desenvolvemento Sostible de Moraña.

-

Dimensión territorial do planeamento, atendendo á realidade de Moraña e do seu entorno, para
elaborar un documento acorde coa situación do concello.

-

Innovación das políticas urbanísticas para adaptalas á nova realidade de desenvolvemento do núcleo
urbano de Santa Lucía, á resolución dos problemas das implantacións industriais e asentamentos
residenciais periféricas, á ordenación dos núcleos rurais, para artellar o conxunto do concello no
horizonte temporal de vixencia do novo Plan.

-

Perfección técnica do documento, implantando unha nova cultura urbanística, mellorando a escala
de aproximación aos problemas formais e creando un corpo regulador adaptado á normativa
xurdida.

-

A xestión do Plan confiada ao seu desenvolvemento mediante a redacción de instrumentos de
desenvolvemento (Plans Especiais e Parciais) para conseguir un documento flexible e perdurable no
tempo, se ben moi concreto á hora de establecer os trazados para garantir a súa viabilidade.

-

Atención ao medio ambiente e a utilización sostible dos recursos naturais e produtivos do territorio e a
paisaxe, ordenando e protexendo o solo rústico.

4.2.- DEFINICIÓN DO MODELO TERRITORIAL E URBANO
Trátase de incardinar o modelo territorial e urbano de Moraña de maneira acorde coas súas necesidades.
Neste esquema teórico, proponse un modelo de crecemento coherente coa situación actual e futura
previsible do concello, que terá en conta a importante evolución do parque de vivendas e a situación
demográfica existente.
O modelo urbano e territorial preliminar proposto para Moraña, derivado do diagnóstico operativo
formulado, baséase nos seguintes principios:
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Consolidación da Vila de Santa Lucía e da súa periferia inmediata incorporada á trama urbana
mediante a colocación de solo urbanizable. Concentrando deste modo a implantación da nova
edificación nunha zoa xa de por si atractiva para a edificación e parcialmente transformada.
Fortalecendo o seu carácter de núcleo continuo, aproveitando as vantaxes da densidade urbana
existente para garantir a continuidade co seu contorno rústico inmediato.

-

Para o seu desenvolvemento establécense propostas de ordenación de borde baseadas no acabado
da trama urbana en relación co solo rústico mediante propostas de zonas verdes ou de baixa
densidade de características paisaxísticas singulares. O plan aposta pola necesidade de producir
accións encamiñadas a completar e sanear a estrutura urbana interior da vila, artellando unha
proposta máis complexa que a actual, onde o recoñecemento das diferentes pezas e tramas que a
compoñen e a introdución de espazos libres na trama construída son dous obxectivos centrais.

-

Desde o punto de vista da construción da trama urbana da vila, o Plan propón a atención ao proxecto
urbano, ás técnicas de xestión e á concertación para

garantir a

súa viabilidade. Establécense

operacións de desenvolvemento integral no interior da trama urbana de tamaño axeitado e baseadas
nun profundo coñecemento da trama parcelaria existente mediante a introdución da base catastral
no documento.
-

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

-

Resolución e potenciación, mediante actuacións urbanísticas integrais, das localizacións industriais
situadas na periferia de Santa Lucía, os polígonos industriais de Mirallos e As Afieiras.

-

Proposición de alternativas aos referidos enclaves, co solo xa esgotado, nunha posición de mellor
comunicación e maior afastamento dos usos residenciais de cara a abrir o abanico de posibilidades
de implantacións de novos usos.

-

Formulación dun uso equilibrado do solo rústico no medio rural considerando o respecto ao medio
ambiente e á paisaxe como valores de desenvolvemento, establecendo unha axeitada ordenación
de usos e mantendo e potenciando os produtivos agro-gandeiros existentes. No sistema de núcleos
rurais tradicionais establécense crecementos con carácter selectivo. O obxectivo do Plan é garantir a
supervivencia da súa singular morfoloxía e tipo de edificios, favorecendo as políticas de rehabilitación,
de mellora do espazo público e un desenvolvemento harmónico cos valores existentes. A aplicación
da LOUPMRG, garante neste senso un nivel mínimo de determinacións da ordenación. Establécese
polo miúdo a preservación dos solos de contorno dos núcleos para a actividade produtiva alí onde
esta existe ou é susceptible de producirse.

-

Desde o punto de vista socioeconómico, adóptase para Moraña un modelo de crecemento lento
pero sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, nos servizos á poboación, no reforzo das
potencialidades industriais innovadoras complementada coa introdución de usos innovadores no solo
rústico, establecendo unha relación axeitada entre o medio natural e o construído.
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4.3.- FORMULACIÓN DE OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PXOM
A formulación do Plan Xeral de Ordenación Municipal para o concello de Moraña ten unha orientación
destinada a obter un modelo urbanístico e de desenvolvemento territorial equilibrado e sustentable, no que
a estrutura xeral e orgánica do territorio resolva os problemas funcionais fundamentais que o Municipio
amosa, e responda ao modelo territorial e urbano formulado.
A redacción do Plan Xeral formúlase como obxectivo favorecer o desenvolvemento cualitativo de Moraña
combinando o realismo coa visión de futuro. Capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a
materialización das determinacións de planeamento que se fixen, nos prazos que se determinen. Un Plan
Xeral Municipal no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, de proxecto urbano, de xestión
urbanística e a capacidade de xestión da administración actuante sexan as directrices de referencia.
Segundo estas formulacións e en relación aos Obxectivos Xerais de planificación territorial enunciados no
modelo territorial e urbano previsto polo Plan establécense os seguintes obxectivos específicos.

4.3.1- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS REFERIDOS Á CLASIFICACIÓN DO SOLO
4.3.1.1.- Obxectivos específicos en orde a lograr o acabado e mellora do medio urbano existente.
O obxectivo fundamental, no solo urbano consolidado e non consolidado do núcleo urbano de Santa
Lucía, ven de ser o de completar a súa ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda
completar aquela mediante determinacións directas de ordenación e posterior execución.
A actual clasificación do solo urbano serviu para o despunte de Santa Lucía como capital municipal e
centro de actividade do Concello. O importante número tanto de vivendas como de novos habitantes
rexistrado no último decenio aconsella manter ese modelo central reforzándoo e potenciándoo coa
regulación dos espazos vacantes, prevendo o enlace axeitado co solo que se desenvolva na periferia.
Por outra banda, o sobrecargado sistema xeral viario, derivado de asentamentos da capital municipal nun
cruce de dúas estradas aconsella o deseño de alternativas viarias conseguindo un esquema máis
reticulado e menos lineal que o vixente.
En resumo, no solo urbano preveranse as seguintes actuacións:
A)

Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas que no solo urbano teñen carácter de Ordenanzas da
edificación, de forma que se sistematice e simplifique a súa aplicación práctica, fagan máis sinxelo o
seu entendemento aos cidadáns, e corrixan e obxectiven as ambigüidades que precisan
interpretacións para a súa aplicación práctica.

B)

Xeración dunha trama viaria máis aló do crecemento lineal vixente.

C) Conservación e respecto, en xeral, das alturas consolidadas, en atención ao PXOM vixente,
completando aqueles preceptos normativos que se consideran deficitarios e adaptando os
parámetros de aproveitamento aos establecidos pola LOUPMRG.
D)

Identificación dos ámbitos de solo urbano consolidado.
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Identificación daqueles ámbitos de solo urbano non consolidado que necesitan de actuacións de
desenvolvemento integral.

F)

Pronunciamento específico sobre a forma na que o Plan Xeral asume os plans de desenvolvemento
aprobados, seguindo o criterio de incorporar todos aqueles que están en execución ou tivesen
algunha aprobación e que non sexa necesaria a súa modificación para satisfacer intereses xerais.

G) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e sobre todo de espazos libres (segundo o
analizado polo miúdo en epígrafes anteriores). O logro dun equilibrio entre a dimensión do tecido
urbano e as súas dotacións e equipamentos, é un dos obxectivos fundamentais do Plan Xeral.
Asemade, a obtención do solo necesario para ampliación das dotacións existentes, e implantación
doutras novas, mediante o establecemento dos instrumentos de distribución equitativa adecuados,
permitirá absorber as necesidades da poboación á que serven nas zonas polo xeral máis altamente
densificadas. Neste aspecto, o Concello deberá comprometer o seu esforzo nos próximos anos de
desenvolvemento do Plan, mediante a aplicación directa de parte dos seus recursos e a estimulación
e o logro de acordos cos propietarios de solo, e os que, á súa vez, deberán afrontar con pleno rigor a
consecución da culminación do proceso de desenvolvemento urbanístico. Iso contribuirá
paralelamente á posta en valor dos recentes crecementos, e daqueles elementos e zonas en desuso
urbano.
H)

Delimitación das Áreas de Reparto e cálculo dos seus aproveitamentos tipo conforme establece a
LOUPMRG.

I)

Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos existentes ou
de novo achado.

4.3.1.2.- Obxectivos específicos nas áreas para novos asentamentos.
Comprenden estas áreas, o solo clasificado como urbanizable, estando regulada a súa clasificación polos
artigos 14, 21 e 22 da LOUPMRG, que estipula que “constituirán o solo urbanizable os terreos que non teñan
a condición de solo urbano, de núcleo rural, nin rústico e poidan ser obxecto de transformación urbanística
nos termos establecidos na lei”.
Neste documento sinálanse as áreas de solo aptas para a súa incorporación ao proceso de
desenvolvemento urbanístico como solo urbanizable en base ó desenvolvemento urbanístico sustentable e
á utilización racional dos recursos naturais, e aqueloutros que polo seu valor agrícola, forestal, gandeiro ou
polas súas riquezas naturais deben ser preservadas.
Acorde coa mencionada lexislación, o Plan Xeral contempla dúas situacións perfectamente diferenciadas:
por un lado, o solo clasificado como urbanizable delimitado ou inmediato, correspondente a solos que
teñan comprometidos prazos de execución e condicións de transformación; e por outro, o solo urbanizable
non delimitado para o que o Plan define as condicións xerais para a delimitación de sectores,
desenvolvemento dos mesmos e usos globais.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 76/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

Aínda así no solo urbanizable delimitado o PXOM distingue dúas situacións: aquel no que a ordenación
queda diferida á redacción do preceptivo planeamento de desenvolvemento, e aquel no que existindo
prazos comprometidos, ben por parte da administración ou ben por parte dos particulares, incorpora no
propio PXOM a ordenación pormenorizada de maneira que non é necesaria a redacción dun posterior
planeamento de desenvolvemento.
Para o solo que se clasifica como urbanizable delimitado, o Plan Xeral formula os seguintes obxectivos:
A)

A súa utilización como elemento de conexión entre a trama urbana de Santa Lucía e os núcleos rurais
de O Buelo e Mos para acadar un adecuado contacto entre o solo urbano, o solo de núcleo rural
histórico-tradicional e de núcleo rural común.

B)

Xerar novo solo industrial toda vez que o vixente nos polígonos de Mirallos e As Afieiras está esgotado.

C) Prever un tratamento adecuado das áreas para novos asentamentos residenciais e industriais.
D)

Incluír e definir, nas Áreas de Reparto, a parte do solo urbanizable que poida ser necesaria para
conseguir os obxectivos formulados no Plan Xeral adscribindo, ás mesmas, os solos de sistemas xerais
que se consideran necesarios a efectos da súa obtención a través da aplicación do instrumento do
aproveitamento tipo e cesión obrigatoria.

E)

Delimitar as Áreas de Reparto e calcular os seus aproveitamentos tipo no solo urbanizable.

F)

Dar soporte xurídico adecuado de integración na trama urbana ás áreas sinaladas nas Normas
vixentes como Solo Urbanizable, para as que foron aprobados definitivamente plans parciais de
ordenación (Plan Parcial de Solo Industrial en Desenvolvemento de As Afieiras e Plan Parcial do Polígono
Industrial de Mirallos).

Para encamiñar o posible desenvolvemento das actuacións no solo urbanizable non delimitado,
establécense os seguintes criterios e obxectivos:
A)

Establecer as condicións para a delimitación de sectores de modo que estes constitúan unidades
xeográficas e urbanísticas continuas que permitan un desenvolvemento adecuado en plans de
sectorización.

B)

Establecer a dimensión mínima dos sectores garantindo, coa mesma, que se permita a reserva de
dotacións derivada da lexislación urbanística.

C) Establecer as condicións de enlace dos novos sectores cos Sistemas Xerais do termo municipal, a
efectos de garantir o correcto funcionamento e comunicacións dos asentamentos.
D)

Establecer as limitacións e restricións sobre intensidades de usos, usos globais e tipoloxías de edificios,
nas distintas zonas do termo municipal, buscando salvagardar o carácter e a vocación de cada unha
delas, e evitando tensións e interferencias que puidesen derivarse da introdución en partes do territorio
de novos usos ou tipoloxías.
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4.3.3.1.- Obxectivos específicos para a ordenación do sistema de núcleos rurais existentes.
O obxectivo fundamental, no solo de núcleo rural do concello de Moraña, é o de completar a súa
ordenación, facendo fronte á situación actual, que demanda completar aquela mediante determinacións
directas de ordenación e posterior execución. O solo de núcleo rural clasificado como tal deriva da
aplicación das condicións obxectivas establecidas no artigo 13 da LOUPMRG, así como das condicións
establecidas no modelo de asentamento da poboación e no estudo do medio rural.
Preténdese que aqueles núcleos próximos á trama urbana continua, en transformación ou con
potencialidade para o desenvolvemento urbanístico da vila de Santa Lucía se integren no
desenvolvemento do plan, no seo da trama urbana preservando a súa singularidade arquitectónica e de
uso (O Buelo e Mos).
Para os núcleos periféricos do termo municipal que manteñen as súas características morfolóxicas e de
uso, proponse a potenciación daqueles actividades produtivas propias do medio ou a aposta pola
introdución daqueles novos usos innovadores compatibles coa preservación dos núcleos. Como norma
xeral, e dados os bos resultados obtidos en aplicación do planeamento vixente, conseguindo un rural cun
dinamismo importante, proponse o mantemento ou a ampliación das delimitacións vixentes, salvo
naqueles casos nos que se comprobe que estas non resultaron operativas durante este último período. En
todo caso, as delimitacións vixentes tomáronse como referencia para a toma de decisións.
En resumo, no solo de núcleo rural, realízanse as seguintes actuacións:
A)

Redacción dunhas novas Normas Urbanísticas de forma que se sistematizan, simplifícase a súa
aplicación práctica, faise máis sinxelo o seu entendemento aos cidadáns e corríxense e obxectivan
ambigüidades existentes.

B)

Conservación e respecto, en xeral, das edificacións existentes procurando en cada caso englobalas,
dentro da delimitación dos núcleos rurais proposta.

C) Diminución dos déficits de dotacións, equipamentos e espazos libres existentes no conxunto do termo
municipal e na periferia dos núcleos rurais establecendo unha estratexia de agrupación de servizos
parroquial ou municipal.
D)

Protección dos elementos de patrimonio arquitectónico ou de elementos arqueolóxicos existentes ou
de novo achado.

4.3.1.4.- Obxectivos específicos para o solo rústico.
O obxectivo xeral que o Plan se propón para esta clase de solo é a delimitación daquelas áreas que
deben ser obxecto de especial protección fronte ao proceso de urbanización e edificación, en función de
que así o demanden as circunstancias intrínsecas naturais ou porque así o requiren os seus actuais usos, a
lexislación sectorial ou en razón dos seus valores paisaxísticos, históricos, arqueolóxicos, científicos,
ambientais, culturais ou outras de similar natureza, segundo establece o artigo 15 da LOUPMRG.
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Este obxectivo traducirase directamente na protección das áreas de interese medioambiental ou
bioecolóxico ou polo seu interese ou capacidade agrícola, gandeira ou forestal, consideradas na
información urbanística que realmente teñan este valor.
Como segundo obxectivo neste tipo de solo, o Plan contempla as condicións das edificacións permitidas
no mesmo de acordo co sinalado nos artigos 36 a 39 da LOUPMRG.

4.3.2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS SOCIO-ECONÓMICOS.
A situación de Moraña como concello, cuns parámetros de actividade en aumento, cunha cada vez máis
importante dinámica industrial e de servizos, un sector primario en regresión e un incremento da
localización residencial, fai necesario que o novo Plan, contemple as actuacións que dean soporte e
faciliten a implantación ordenada destes usos e outros que no tempo, un tecido empresarial emprendedor,
poida formular. O Plan deberá establecer ademais aquelas medidas que na ordenación de usos tendan a
garantir a cohesión social e o equilibrio territorial.
En especial o plan deberá establecer os mecanismos que fomenten a implantación de actividades
produtivas de carácter especializado no termo municipal, a localización de iniciativas de lecer avanzado e
o uso do medio ambiente como recurso, en definitiva, que fomenten o desenvolvemento sostible do
concello e a súa conversión en territorio innovador.
Cómpre facer as reservas de solo para a implantación das infraestruturas de transporte e
telecomunicacións que atraian a localización de empresas e profesionais que completen os ciclos
produtivos existentes apoiando procesos de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
O liderato nestas formulacións da iniciativa municipal e a concertación cos operadores privados durante a
redacción e vixencia do Plan, orientaranse a conseguir os seguintes obxectivos:
A)

Creación de solo industrial e terciario, que fomente o pulo de actividades industriais e de servizos no
municipio, así como a implantación de industria e servizos innovadores. Esta implantación realizarase
mediante a clasificación de solo urbanizable delimitado de uso industrial nun novo polígono situado en
continuidade cun dos dous xa existentes.

B)

Establecemento dos parámetros normativos que permitan a implantación de actividades innovadoras
no solo urbano de Santa Lucía.

C) Optimización da mellora das infraestruturas de transporte proxectadas e existentes (acondicionamento
da estrada PO-221, tramo: Caldas (N-640) – Moraña) utilizándoas para vertebrar o Concello e artellar o
seu desenvolvemento.
D)

Diversificación produtiva do medio rural, establecendo a ordenanza que permita a preservación de
recursos primarios e a ordenación e mellora das explotacións mediante a mellora da rede viaria
municipal.
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Potenciación dos valores ambientais e paisaxísticos do termo municipal, como xeradores dunha
industria de lecer especializado.

4.3.3.- OBXECTIVOS ORIENTADOS A RESOLVER PROBLEMAS ESTRUTURAIS.
Contémplanse neste apartado as necesidades a cubrir de novos sistemas xerais que teñan en conta a
estrutura urbana e eliminen os problemas de funcionamento observadas no momento actual.
Así, fundamentalmente, débese prever a corrección das deficiencias observadas nas infraestruturas de
transporte e comunicacións:
-

Utilización de novas vías para garantir a correcta accesibilidade ao territorio, en especial referida á
nova zona de desenvolvemento industrial proposta.

-

Aproveitamento das novas infraestruturas de transporte para a solución do problema interno de tráfico
da vila de Santa Lucía, utilizándoas como elementos de descarga do trafico das estradas principais de
Moraña.

-

Definición das medidas correctoras de detalle baseadas na enxeñaría de tráfico, nos núcleos
existentes, que sexan consideradas necesarias para resolver problemas puntuais existentes na rede de
comunicacións, pondo especial atención na correcta definición da solución formal destas propostas
garantindo o baixo impacto urbano das mesmas.

-

Mellora da rede interior de comunicación entre os diversos núcleos, mediante un estudo
pormenorizado do seu trazado que elimine os problemas puntuais de ordenación existentes ao longo
da mesma.

4.3.5.- CONSECUCIÓN DO SISTEMA XERAL DE ESPAZOS LIBRES.
É vontade municipal que o Plan Xeral de Ordenación Municipal se marque como obxectivo dotar ao
planeamento dos mecanismos de xestión que fagan posible a obtención de pezas estratéxicas de interese
paisaxístico e natural, de xeito que Moraña poda contar cun sistema xeral de zonas verdes e espazos libres
con zonas de ocio vinculado ao medio ambiente, que garanta o aumento da calidade de vida dos
cidadáns e incremente o valor engadido do Concello para os seus visitantes.
Neste sentido considéranse fundamentais, para a estrutura futura do municipio, a recuperación da
carballeira do Santuario de Amil, a carballeira de Campenlos, a carballeira de Santa Lucía e a carballeira
de Santa Xusta.
A incidencia destas actuacións no ámbito territorial do concello terá carácter comarcal transformándose
nun elemento dinamizador do lecer de Moaña. A actuación integrará enclaves xa existentes e recoñecidos
como públicos pola poboación coa recuperación doutros dotando de continuidade ao conxunto.
Por último, o estudo pormenorizado da totalidade do medio rural do termo municipal, leva consigo a
reserva de espazos con valor natural (mediante a súa protección) situados dentro dos núcleos ou nas súas
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proximidades, que serán reconvertidos para o uso público e mellora da calidade de vida de toda a
poboación.

4.3.6.- O TRATAMENTO DOS EQUIPAMENTOS QUE CONSTITÚEN O SISTEMA XERAL.
Os equipamentos que constituirán o Sistema Xeral de Equipamentos de Moraña, formularanse desde o Plan
como unha opción para o desenvolvemento do Concello e que dean resposta as necesidades do
mesmo.
Moraña necesita a ordenación dos seus equipamentos desde o punto de vista da súa localización,
fundamentalmente, efectuar a reserva de solo que posibilite a súa ampliación no caso de ser necesario. A
estratexia proposta polo Plan para a situación dos equipamentos e dotacións aposta pola concentración
na vila de Santa Lucía para dar resposta á maior densidade de poboación e garantir un menor custe de
mantemento.
Analizando os diversos equipamentos, dedúcense os seguintes obxectivos.

4.3.6.1.- Equipamento docente.
O coidado e mellora da dotación docente considérase fundamental como fórmula de mellora da
preparación dos habitantes do municipio incidindo especialmente nos máis novos.
Estudiadas as necesidades da poboación actual estímase suficiente coa dotación existente en todo o
termo municipal de Moraña, todo elo segundo o analizado no apartado 2.8.1.1. da presente memoria.

4.3.6.2.- Equipamento sanitario.
Estudiadas as necesidades da poboación actual, pódese afirmar que as necesidades básicas atópanse
satisfeitas.
Non obstante, a medra da poboación no núcleo urbano obrigará a potenciar o centro de Atención
Primaria existente ou á súa duplicación, para o cal existirá solo dentro das previsións de solo para dotacións
que dea resposta a esta previsión.

4.3.6.3.- Equipamento asistencial.
A posta en marcha dunha rede asistencial pública por parte da Xunta de Galicia é unha oportunidade que
Moraña non debe perder, clasificando os terreos adecuados para pór á disposición da administración
actuante.
No caso de Moraña, e motivada polo esperanza de vida da poboación, son necesarias prazas en
Residencias de Maiores, incrementando as xa existentes, no horizonte de vixencia do Plan.
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A continua integración da muller no ámbito laboral, fai obrigada a ampliación dos equipamentos Infantís ,
garderías, xardín de infancia e maternais.
O Plan preverá a reserva de solo para a implantación de dotacións deste tipo, vinculadas a solos urbanos
non consolidados ou urbanizables, cun criterio de equilibrio no establecemento dunha rede que cubra o
territorio municipal e completando a oferta existente.

4.3.6.4.- Equipamento sociocultural.
Por parte da administración municipal, ben mediante recursos propios, ben mediante convenios coa
administración autonómica e provincial, procurarase a mellora e ampliación de equipamentos desta
índole, garantíndose no Plan a reserva de solo para dotacións que posibiliten a súa execución.
É un obxectivo do Plan completar a rede de equipamentos socioculturais da Vila de Santa Lucía. A súa
implantación formúlase vinculada ás operacións de reforma interior mediante desenvolvementos integrais
previstos polo PXOM, e estará vinculada, preferiblemente, aos novos espazos públicos abertos para
conseguir novos centros de atracción no interior do tecido urbano da vila. No contorno rural establecerase
unha estratexia de implantación de equipamentos socioculturais vinculado ao carácter de dotación
municipal co criterio de recuperación de inmobles de interese patrimonial.

4.3.6.5.- Equipamento deportivo.
No referente ás instalacións deportivas considérase que a vila dispón dun nivel aceptable de instalacións,
non obstante, é obxectivo do Plan a mellora deste tipo de dotacións, enmarcado dentro dunha estratexia
global que considera Moraña como Concello Saudable, de xeito que se integren recorridos e instalacións
que permitan a práctica de actividade física e deporte para todos, ademais da habilitación de instalacións
deportivas que permitan a realización de competicións de nivel. Cómpre establecer e sinalar rutas para o
desenvolvemento da actividade física que constituirán un elemento de incremento da calidade de vida
dos habitantes do Concello e un atractivo para os visitantes.
O Plan preverá a reserva de solo necesario, para completar as instalacións da Vila.

4.3.6.6.- Equipamento relixioso.
O 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
situación de instalacións máis alá do propio templo de culto, establecerase a reserva de solo adecuada e
na normativa regularase a forma de executar centros parroquiais de carácter social nas inmediacións dos
centros de culto.
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4.3.6.7.- Conxuntos Parroquiais
O Plan preverá a reserva de solo necesario para a ampliación dos diferentes cemiterios que conforman a
rede do Sistema Local de Conxuntos Parroquiais.

4.3.7.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DIRIXIDOS A RESOLVER OS PROBLEMAS EXISTENTES NOS SERVIZOS URBANOS
BÁSICOS E MEDIO AMBIENTE.
Os obxectivos que nesta materia debe fixar o novo Plan son os seguintes:
-

Débese controlar a calidade das augas mediante a xeneralización da subministración municipal na
vila de Santa Lucía, nas implantacións industriais periféricas, así como nos novos desenvolvementos de
solo previstos. Nos núcleos rurais periféricos, nas parroquias máis afastadas dos núcleos urbanos,
potenciarase o establecemento de sistemas alternativos de subministración de calidade sempre baixo
a premisa de seren sostibles desde o punto de vista medioambiental.

-

As obras de saneamento que no concello se están a executar permitirán que o 100% dos núcleos de
poboación estean cubertos. Por outra banda hai que tratar de conseguir o abastecemento ao 100%
dos lugares do municipio, sempre baixo a premisa da sostibilidade desde o punto de vista
medioambiental.

-

Asemade, débese proceder á eliminación das verteduras incontroladas de residuos sólidos e
escombros, á vez que formular a localización de vertedoiros controlados de productos procedentes de
escavacións e obras. Plantexarase un punto limpo así como un de recollida de refugallos da
construción e agrícolas no novo desenvolvemento programado industrial que se creará en
continuidade cos solos de Mirallos ou Afieiras.

-

Débense adoptar medidas co obxecto de recuperar, desde o punto de vista ambiental, as canteiras e
desmontes.

-

Potenciarase a repoboación con especies autóctonas, daqueles espazos de monte degradado, de
forma que se reduza a actual tendencia á expansión das espacies arbóreos de medra rápida.

-

Potenciarase o uso do medio rural en base ás súas potencialidades intrínsecas para garantir a súa
conservación sustentable e evitar os incendios forestais. (Moraña é un concello con alto risco de
incendios debido á abundancia de solo forestal). Estimularase a implantación de usos innovadores que
aproveiten as potencialidades do medio ambiente.

4.3.8.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DIRIXIDOS A ACTUALIZAR A NORMATIVA URBANÍSTICA.
Como xa quedou sinalado, un dos obxectivos primordiais do Plan Xeral de Ordenación Municipal de
Moraña, é a adecuación da normativa urbanística e do actual PXOM á lexislación vixente e, por tanto, a
actualización da normativa é primordial para o logro de dito obxectivo.
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4.3.8.1.- Marco Legal.
O marco legal ao que se adecúa a redacción do Plan Xeral, está definido pola lexislación estatal en
materia de solo (Texto Refundido da Ley del Suelo de 2008) e a nivel autonómico pola LOUPMRG. A
lexislación estatal, establece a función social que a propiedade do solo debe cumprir, e subordina a súa
utilización ás facultades e prescricións que lle veñan impostas polo planeamento como consecuencia da
aplicación da lexislación vixente en materia urbanística e de ordenación do territorio, obrigando aos
propietarios do solo a contribuír á acción urbanística dos entes públicos, a quen corresponde en todo caso,
a dirección do proceso.
É en consecuencia o planeamento o que delimita e regula o contido da propiedade do solo de acordo
co ordenamento xurídico, debendo garantir en todo caso o reparto dos beneficios e cargas derivados do
mesmo entre tódolos propietarios afectados por cada actuación urbanística en proporción ás súas
achegas. É a materialización práctica deste precepto, a grande novidade que o Plan Xeral introduce na
xestión urbanística municipal, xerando unha normativa que contempla os mecanismos de reparto de
beneficios e cargas, non só no solo urbanizable, senón nas actuacións de solo urbano non consolidado,
que de cara a posibilitar o remate do núcleo urbano e da trama urbana do mesmo, é de vital importancia
no termo municipal de Moraña.
A lexislación autonómica, materializada na LOUPMRG, establece no Título II de Planeamento Urbanístico,
Capítulo I sobre clases de instrumentos de ordenación, Sección 3ª, o contido dos Plans Xerais de
Ordenación Municipal, sinalando claramente as determinacións que debe conter debendo estas “ser
congruentes 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.”
As determinacións tanto xerais como particulares para cada tipo de solo regúlanse nos artigos 56 a 60 da
mencionada lexislación.

4.3.8.2.- Sistema normativo.
A normativa do Plan Xeral permite a consecución dos seguintes obxectivos:
A) Adaptación ao marco legal.
Xa se xustificou a necesidade e obrigatoriedade de realizar este axuste normativo.
B) Adaptación da Normativa ás novas circunstancias e condicionantes.
A nova normativa urbanística recolle a regulación de usos que non contempla a actual, ben por omisión
ou por se tratar de novos conceptos de utilización ou produción, así como a adaptación ás novas
tecnoloxías.
C) Adaptación a normas específicas.
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Recóllense tamén aquelas normas específicas de carácter xeral e obrigado cumprimento que son de
aplicación á edificación tales como as que fan referencia á supresión de barreiras arquitectónicas,
protección contra incendios, acústica, comunicacións interiores, recollida e tratamento de residuos sólidos
ou contaminantes, etc., que ata o momento non estaban incluídas na normativa ou en ordenanzas
municipais ou noutros tipos de normativas, facilitando así a súa localización e posterior cumprimento e
esixencia.
D) Adaptación ás esixencias medioambientais.
-

Establécense por normativa as medidas preventivas do posible impacto ambiental previas á
elaboración de planeamento, chegando mesmo á definición de normas específicas de protección
ambiental nos sectores de solo urbanizable que así o requiran. Cumprindo o Plan Xeral o establecido
na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no
medio ambiente.

E) Elaboración dunha normativa de usos.
Na nova normativa recóllense os novos usos que non teñan resposta desde a normativa anterior, tentando
ser o suficientemente flexible para abranguer aqueles novos usos que poidan xurdir co tempo.
F) Elaboración de ordenanzas
O obxectivo das novas ordenanzas é a clarificación da Normativa, de acordo coa experiencia adquirida,
para facela máis accesible a tódolos axentes que interveñen e aos encargados do seu control.

4.3.8.3.- Modelo de xestión urbanística proposto.
Os criterios que se teñen que seguir para lograr os obxectivos e desenvolver os criterios propostos
acostuman definirse ao longo do proceso de formulación das determinacións do Plan e, no caso do
concello de Moraña, preténdese que sexa o máis acordado posible cos axentes que interveñen no
proceso de xestión, o Concello, os cidadáns, as administracións públicas e os colectivos implicados
(segundo se puxo de manifesto na constitución e reunión das “mesas de iniciativas”) a fin de permitir unha
rápida materialización das previsións.
A política urbanística municipal diríxese cara a consecución dun Plan Xeral no que:
A) A Corporación municipal lidera a evolución urbanística do municipio, encamiñando as
iniciativas públicas e privadas que incidan no desenvolvemento urbano e territorial.
B) A política urbanística do Concello, da que o Plan Xeral de Ordenación Municipal é o marco de
referencia e instrumento operativo, diríxese a materializar o modelo de desenvolvemento territorial e a
cohesión social mediante o adecuado nivel de dotacións, equipamentos e infraestruturas para tódolos
sectores da poboación e o dereito dos cidadáns aos espazos, ambientes, infraestruturas, etc., necesarios
para o mellor desenvolvemento das esferas de actividade que definen a súa vida.
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C) A xestión do Plan confía, en gran medida, o seu desenvolvemento á redacción de instrumentos
de desenvolvemento (Plans Especiais e Parciais) para conseguir un documento flexible e perdurable no
tempo, se ben é moi concreto á hora de establecer os trazados previstos para garantir a súa viabilidade.
En cada unha das clases de solo, a política urbanística municipal diríxese cara as seguintes liñas de
actuación en canto á súa ordenación:
-

Comprensión e análise do marco territorial subrexional do que o municipio de Moraña forma parte e
que posibilita unha oportunidade comparativa para unha ordenación territorial e urbana que garanta o
seu desenvolvemento.

-

Defensa dos valores naturais e medioambientais, (agrícolas, paisaxísticos, patrimoniais e de recursos
naturais), tanto para a selección dos solos a protexer como para a posta en valor daqueles que pasen
a formar parte dos sistemas xerais do municipio, en especial as zonas verdes e espazos libres, así como
a posta en valor dos núcleos rurais existentes.

-

Adecuación á lexislación estatal e autonómica vixente das determinacións do planeamento actual,
mediante a introdución dos mecanismos de planeamento e xestión que, en orde a un xusto reparto
de cargas e beneficios, considéranse necesarios.

O tratamento do Solo Urbanizable no Plan Xeral, responde ás seguintes directrices de xestión:
-

Definición dun modelo de utilización do solo co máximo grao de concertación cos axentes
implicados.

-

Clasificación de ámbitos de solo urbanizable industrial suficiente (en continuidade cos ámbitos de
Mirallos ou Afieiras).

-

Utilización do solo urbanizable non delimitado para completar a trama urbana do núcleo urbano de
Santa Lucía, na zonas que o precisen.

-

Realismo na selección e sectorización das áreas para novos asentamentos residenciais, industriais e de
equipamentos, tendo como base para a súa delimitación o soporte catastral.

-

Control da ordenación das novas áreas de desenvolvemento para a súa adecuada inserción na
estrutura urbana xeral.

-

Delimitación sectorial para o seu desenvolvemento en Plans Parciais.

-

Programación dos sectores.

-

Consecución de espacios públicos, zonas verdes e parcelas para equipamentos.

-

Incentivar, acorde coa lexislación vixente, a construcción de vivendas sometidas a algún réxime de
protección.

En cada unha das clases de solo a política urbanística municipal diríxese cara as seguintes liñas de
actuación en canto á súa ordenación:
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4.3.8.3.1.- Xestión do solo urbano.
A xestión a realizar neste tipo de solo, irá encamiñada a:
-

Reequilibrar os sistemas xerais e locais, tanto de zonas verdes e espazos libres como de equipamentos
e comunicacións, posibilitando a realización daquelas actuacións estratéxicas enunciadas en
reiteradas ocasións na vila de Santa Lucía.

-

Completar a ordenación da área urbana existente.

-

Realizar operacións de desenvolvemento integral que garanta o remate da trama urbana da vila de
Santa Lucía con operación de remate e de reforma interior que garantan a continuidade viaria a
obtención de solo de espazos libres e espazos verdes na trama continua.

-

Fomentar a cohesión social, equilibrando as dotacións e equipamentos sociais e facilitando, acorde
coa nova lexislación do solo, a promoción de vivendas sometidas a algún réxime de protección
pública en tódalas zonas.

-

Reordenar as áreas de crecemento no perímetro que na actualidade non se atopen ben estruturadas.

-

Conservar e revitalizar o patrimonio edificado do municipio.

Como instrumento de xestión, introdúcese a delimitación de Áreas de Reparto en solo urbano non
consolidado e urbanizable, con sinalización do aproveitamento tipo patrimonializable polos propietarios do
solo.
Tamén, para os casos puntuais que se presentan onde a clasificación do solo como urbano consolidado é
indiscutible en base a edificacións existentes, que se pretenden transformar pola súa inadecuación ás
previsións ou obxectivos do plan, ou soares inadecuados para servir ás necesidades da edificación prevista
sobre os cales é necesario un proceso de reparcelación, realízase a delimitación de unidades de
reparcelación obrigatoria, onde se deixa prevista a execución das operacións de transformación da
propiedade necesarias.

4.3.8.3.2..- Xestión do solo de núcleo rural.
No estudo do medio rural e o modelo de asentamento poboacional, procedeuse á delimitación daquelas
áreas do territorio que “Constitúen o solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un
asentamento tradicional de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente
nos censos e padróns oficiais, que o plan xeral defina e delimite como tales tendo en conta, polo menos,
a súa inclusión como tal ou na da súa área de influencia en plans anteriores, o número de edificacións, a
densidade de vivendas, o seu grao de consolidación pola edificación e, de ser o caso, a tipoloxía
histórico-tradicional da súa armazón e das edificacións existentes nel.”
Preténdese o seu mantemento e potenciación, dentro dos límites que marca a lexislación do solo, co fin
de evitar a progresiva perda de habitantes que están a sufrir, primando os usos relacionados coa
actividade residencial e produtiva inherente ao medio físico sen esquecer a introdución de novos usos
vinculados ao turismo rural ou outros de carácter innovador.
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O modelo de asentamento dos núcleos rurais baséase nunha estrutura parroquial de base vinculado a un
sistema produtivo tradicional de aldeas. Esta estrutura no concello de Moraña evolucionou en dúas
direccións distintas. Os núcleos próximos á vila de Santa Lucía, sufriron procesos de transformación e
substitución de tecido e uso, froito da presión urbanística á que foron sometidos. A aposta do Plan para
estes núcleos pasa pola integración na malla urbana de Santa Lucía aínda que respectando as súas
características morfolóxicas intrínsecas. Para os núcleos rurais tradicionais máis afastados, situados en
parroquias do limite municipal, mellor conservados e en moitos casos vinculados á actividade primaria
formúlase unha estratexia de conservación, ordenación e potenciación.
Déixase prevista a necesidade de redactar plans especiais de ordenación do núcleo rural de maneira que
se posibilite un desenvolvemento ordenado dos núcleos rurais e a creación dos espazos libres e dotacións
de que puidesen ser deficitarios.

4.3.8.3.3.- Xestión do solo urbanizable.
O tratamento deste tipo de solo no Plan Xeral, responde ás seguintes directrices de xestión:
-

Definición dun modelo de utilización do solo co máximo grao de concertación cos axentes
implicados.

-

Clasificación de ámbitos de solo urbanizable industrial suficiente.

-

Utilización do solo urbanizable delimitado para a resolución dos problemas de borde do solo continuo
da vila de Santa Lucía.

-

Realismo na selección e sectorización das áreas para novos asentamentos residenciais, industriais e de
equipamentos, tendo como base para a súa delimitación ao soporte catastral.

-

Control da ordenación das novas áreas de desenvolvemento para a súa adecuada inserción na
estrutura urbana xeral.

-

Delimitación sectorial para o seu desenvolvemento en Plans Parciais.

-

Programación dos sectores.

-

Consecución de espazos públicos, zonas verdes e parcelas para equipamentos.

-

Incentivar, acorde coa lexislación vixente, a construción de vivendas sometidas a algún réxime de
protección.

4.3.8.3.4.- Xestión do solo rústico.
Para posibilitar a concreción das medidas propostas no Plan neste tipo de solo, atenderase ás seguintes
pautas:
-

Control disciplinado das edificacións relacionadas coa natureza do solo nas áreas protexidas nas que
se permita algún tipo de edificación.
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-

Protección das áreas de interese bioecolóxico e ambiental.

-

Clasificación por categorías do solo rústico en protección ordinaria e protección especial en función
dos seus valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos, culturais,
suxeitos a limitacións de servidumes ou doutra índole.

4.3.8.4.- Criterios e estratexias de xestión do planeamento.
A lexislación urbanística diferencia o planeamento (como norma ordenadora de tódalas actividades que
necesitan adscribirse a un territorio determinado) da xestión do planeamento (como actividades que levan
a efecto a execución física e xurídica do Plan).
Sen embargo, a lexislación urbanística establece que os Plans Xerais conteñan algunhas determinacións
que aínda non sendo propias do planeamento si son determinacións que figuran no mesmo para facilitar a
súa posterior execución dunha vez aprobada.
As determinacións de xestión que han de estar contidas no Plan Xeral con carácter obrigatorio son:
-

División do solo urbano en distritos para asegurar o cumprimento dos estándares de reserva mínima
para dotacións urbanísticas locais e de limitación de intensidades para o solo urbano non consolidado
previstas pola lexislación do solo vixente.

-

Delimitación de áreas de reparto en solo urbanizable e solo urbano non consolidado.

-

Establecemento do aproveitamento tipo en cada área de reparto.

4.3.8.4.1.- Criterios de xestión en solo urbano consolidado.
Con obxecto de facilitar no posible a posterior execución do Plan Xeral trátase de:
-

Definir, aclarar, sistematizar e complementar, aqueles conceptos básicos necesarios para o
desenvolvemento do solo urbano.

-

Propor e delimitar zonas de normalización de predios (ZNP) cando fose necesario adaptar a
configuración física das parcelas en aplicación das determinacións do planeamento.

4.3.8.4.2.- Criterios de xestión en solo urbanizable delimitado e urbano non consolidado
Para este solo procédese á delimitación ponderada dos sectores e polígonos nos que este queda dividido,
para que, sometidos todos eles aos patróns de estruturación e ordenación instituídos no Plan Xeral, a
delimitación e superficie que abrangan sexa a que permita a súa mellor xestión posterior.
En función da prioridade das actuacións, queda reflectido e contemplado un prazo para o seu
desenvolvemento por un dos sistemas de xestión contemplados pola lexislación.
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4.3.8.4.3.- A delimitación de áreas de reparto como técnica de equidistribución de cargas e beneficios.
As áreas de reparto son os ámbitos territoriais nos que se dividen os solos urbanos non consolidados e
urbanizables delimitados que contempla o Plan Xeral, a efectos de cálculo e fixación, en cada unha delas,
do aproveitamento tipo correspondente, que vai servir de base para a determinación do aproveitamento
susceptible de apropiación (proporcional á superficie do terreo polos propietarios do solo).
Denomínase aproveitamento tipo dunha área de reparto á intensidade de usos lucrativos homoxeneizados
ou ponderados respecto do uso dominante ou característico desa área de reparto.
O criterio que segue o Plan Xeral para determinar o aproveitamento tipo de cada área de reparto, é sumar
tódolos aproveitamentos reais lucrativos homoxeneizados (respecto ao dominante ou característico na
área de reparto) establecidos no Plan Xeral nesa área de reparto e dividilos pola súa superficie.
No solo urbanizable, a superficie de cada área de reparto considerada para o cálculo do aproveitamento
tipo incluirá aos sistemas xerais pertencentes a ela e non terán en conta as superficies de solo de dotacións
públicas xerais ou locais existentes no momento de aprobación do plan xeral que se manteñan.
No solo urbano non consolidado a superficie de cada área de reparto considerada para o cálculo do
aproveitamento tipo excluirá as superficies de solo de dotacións públicas xerais ou locais existentes no
momento de aprobación do plan xeral que se manteñan.
As regras que se seguirán para delimitar as áreas de reparto, serán as establecidas no Titulo IV, capítulo II,
artigo 112 da LOUPMRG.
No solo urbano non consolidado aplicaranse os criterios establecidos no Artigo 113 da mencionada Lei,
procurándose que a delimitación das áreas de reparto, cadre no posible coa dos polígonos en que se
materialice o seu aproveitamento, co fin de posibilitar a participación de tódolos propietarios de solo.
No solo urbanizable a Lei establece dúas categorías: urbanizable delimitado e urbanizable non delimitado,
correspondendo, no primeiro dos casos, ao Plan Xeral a delimitación de áreas de reparto, mentres que no
segundo, ao Plan de Sectorización que se redacta con posterioridade á aprobación definitiva do
planeamento xeral.
Nos sectores delimitados, cada sector xunto cos sistemas xerais incluídos e adscritos constituirá unha área
de reparto.

4.3.9.- OBXECTIVOS RELACIONADOS COA PROGRAMACIÓN E XESTIÓN URBANÍSTICA DAS ACCIÓNS A
DESENVOLVER.
A decisión de acometer a redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal, combinada coa firme
vontade de que o documento que finalmente se aprobe sexa respectado ao máximo, levándose á
práctica e obténdose, en consecuencia, o conxunto de propostas de planeamento definidas, require un
esforzo notorio e conxunto de acordo por parte de tódolos axentes públicos e privados do Concello e, en
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especial, do equipo de xestión e urbanístico municipal ao aumentar, notablemente, a participación do
Concello.
Considérase como obxectivo fundamental do novo Plan, a consecución dun programa eficaz e realista,
capaz de ser levado á práctica nos tempos que se definen tendo presentes, en consecuencia, as
posibilidades municipais na orde orzamentaria, financeira e de endebedamento, así como a da súa
capacidade de axuste administrativa.
Cómpre sinalar que, para o cumprimento dos obxectivos previstos no Plan e que este supoña unha
ferramenta eficaz para artellar o desenvolvemento futuro do Concello de Moraña, considérase estratéxico
polo Plan a dotación de recursos técnicos adecuados para a Xestión do PXOM, mediante a creación
dunha oficina técnica capaz de dar resposta áxil e eficaz ás formulacións dos cidadáns en base ás
determinacións do Plan.
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CAPÍTULO 5.- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DA
ORDENACIÓN PROPOSTA.
5.1.- CUANTIFICACIÓN DA CLASIFICACIÓN DO SOLO E AS CAPACIDADES DO PLANEAMENTO.
De acordo coa definición dos distintos tipos de solo establecida na lexislación vixente, e os criterios de
clasificación utilizados na redacción do Plan, as superficies representadas nos planos de clasificación,
desprenden a seguinte cuantificación por tipos de solo:
Solo Urbano

49,84 ha

Solo Urbanizable Delimitado SUD

22,37 ha

0,54%

6,63 ha

0,16%

Solo de Núcleo Rural Histórico-Tradicional

160,97 ha

3,90%

Solo de Núcleo Rural Común

234,48 ha

5,69%

529,79 ha

12,85%

Solo Urbanizable Non Delimitado SUND

1,21%

Solo Rústico Protexido:
. De Protección de Augas
. De Protección Agropecuaria
. De Protección Forestal

598,31 ha

14,51%

2.257,94 ha

54,76%

78,17 ha

1,90%

. De Protección de Infraestruturas
. De Protección Ordinaria

0,68 ha

0,02%

140,77 ha

3,41%

. De Protección de Espazos Naturais

22,39 ha

0,54%

. De Protección de Patrimonio

20,66 ha

0,50%

4123 Ha

100,00%

. De Protección Paisaxística

TOTAL

Así

pois,

da

superficie

total

do

termo

municipal

cuantificada

segundo

a

cartografía

en

4.123 ha, aparece clasificado como solo urbano o 1,21% da superficie do concello, solo de núcleo rural
histórico-tradicional o 3,90%, solo de núcleo rural común o 5,69%, o 0,70% como solo urbanizable
incluíndo o delimitado e o non delimitado, e o 85,08% como solo rústico protexido, sendo o 54,76% de
protección forestal, repartíndose o resto en cantidades menos significativas.

5.1.1.– ORDENACIÓN E CUANTIFICACIÓN DAS CAPACIDADES DO SOLO URBANO CONSOLIDADO
5.1.1.1.- Ordenación do solo urbano
Clasifícanse como Solo Urbano aqueles terreos que conten con acceso rodado público e cos servizos de
fornecemento de auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica,
proporcionados mediante as correspondentes redes públicas con características adecuadas para servir á
edificación existente e á permitida polo planeamento.
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En virtude do dito, clasifícase como Solo Urbano o seguinte ámbito que ven definido nos planos
correspondentes:
SOLO URBANO DA VILA DE SANTA LUCÍA.
Clasifícase como tal o solo urbano xa clasificado no actual Plan Xeral de Ordenación Municipal, que conta
con servizos urbanísticos na súa totalidade, ademais do solo que, a parte de lindar con este, conta con
servizos urbanísticos consolidados e se atopa integrado na malla urbana da vila. Neste último caso, así
como en bolsas vacantes do solo urbano existente, e tendo en conta a propia distribución dos
mencionados servizos, delimítanse áreas de solo urbano non consolidado onde se considera necesario
efectuar un proceso de execución integral. A Malla urbana da Vila de Santa Lucía conformouse en torno ás
estradas que a orixinaron como cruzamento de camiños, estradas PO-221 e PO-226 que reciben o nome
de rúas Número 1, Número 2, Número 3 e Doutor Batallán. O núcleo urbano medrou, a partires deste
cruzamento, ocupando progresivamente as beiras destas rúas mediante vivendas entre medianeiras e
implantacións en baixa densidade. Outro punto importante de crecemento foi ao redor da carballeira de
Santa Lucía, apoiado nas rúas Número 5 e Número 6, esta última vai dende a carballeira ata a estrada PO221, formando un triángulo no tecido urbano que, hoxe en día, é a zona central de Santa Lucía. Nos
últimos anos produciuse un importante crecemento cara o sur sobre a

rúa Número 7, que é a

continuación da Número 6 ao outro lado da PO-221. Esta zona está ocupada por bloques de vivendas,
implantacións en baixa densidade e gran parte das dotacións de Santa Lucía.
Parte importante da trama urbana de Moraña a constitúen as implantacións industriais xurdidas no norte e
no leste de Santa Lucía, o Polígono industrial de As Afieiras e o de Mirallos, ás que o Plan, establecendo os
procesos de desenvolvemento necesarios, deberá integrar na trama urbana descontinua do concello.
Para a aplicación de ordenanzas estúdase a tipoloxía dominante e as intensidades de cada unha das
zonas recoñecibles dentro da delimitación.

5.1.1.2. Cuantificación das previsións do plan xeral en solo urbano consolidado
SOLO URBANO DA VILA DE SANTA LUCÍA
En primeiro lugar cómpre indicar a metodoloxía seguida para o cálculo tanto da edificabilidade existente
como da prevista polo PXOM.
Para o cálculo da edificabilidade residencial existente na vila de Santa Lucía partiuse dos planos de
información urbanística referentes ás alturas da vila, obtendo as superficies desagregadas por alturas e
multiplicando cada unha delas pola súa altura correspondente. Aplicouse un coeficiente corrector para as
plantas baixas do 50% pois en parte non se dedican ao uso residencial.
Con estes datos chegouse á cifra de 134.578,52 m² construídos en total e de 121.113,17 m² construídos
descontando o 50% de plantas baixas. Como xa se indicou anteriormente, dos datos obtidos dos censos e
do traballo de campo, na vila de Santa Lucía atopamos 264 vivendas segundo censo do ano 2001,
corrixido ata 684 segundo as licenzas concedidas ata o día de hoxe (ano 2008). A partir destes dous datos

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 93/150

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

pódese concluír que a repercusión de metros edificados por vivenda, na actual configuración do núcleo
urbano de Santa Lucía ascende a 177 m2.
Este dato ven a significar que, ademais dunha porcentaxe das plantas baixas, existen plantas altas e baixocubertas que non se dedican a uso residencial.
Para o cálculo da capacidade residencial do solo urbano da vila de Santa Lucía previsto polo PXOM
recorreuse a superficiar cada ámbito de ordenanza e multiplicalo pola súa correspondente edificabilidade.
Nos ámbitos destinados a vivenda colectiva, tal e como se fixo para calcular a edificabilidade existente a
día de hoxe, descontáronse as plantas baixas.
SUELO URBANO PREVISTO

U1
U2

ordenanzas
Resid. colectiva en mazá
pechada
Resid. colectiva en edif
aberta

U3 Residencial unif. encostada
U4 Residencial unif. illada
U5 Uso terciario
TOTAL

Ocup
Superficie Edificab.
Alturas
%
(m2)
(m2/m2)
58.754
3,5
2.252
2,5
6.963
3,5
0,5
9.643
2,5
0,5
1.752
0,9
18.079
0,7
123
1
1

Sup. Total Alturas Sup. total
(m2)
resid. resid. (m2)
205.639
2,5
146.885
5.630
1,5
3.378
12.185
2,5
8.704
12.054
1,5
7.232
1.577
1
1.577
12.655
1
12.655
123
249.863
180.431

Este resultado amosa a cifra de 249.863 m² construídos en total e de 180.431 m² construídos para uso
residencial. Tendo en conta a repercusión de superficie edificada por vivenda para a situación actual
calculada no parágrafo precedente (177 m2) obtense un resultado total de 1.019 vivendas das que 684
son existentes (335 novas vivendas como resultado da total ocupación do solo urbano).

5.1.2.- ORDENACIÓN E CUANTIFICACIÓN DAS CAPACIDADES DO SOLO URBANO NON CONSOLIDADO
5.1.2.1 - Ordenación do solo urbano non consolidado
De acordo co artigo 12.b) da LOUPMRG clasifícanse como Solo Urbano Non Consolidado 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.
Estes terreos inclúense en áreas de reparto coa finalidade de fixar o aproveitamento tipo así como as
cesións de cada un dos polígonos en función dos limites de sostibilidade e as reservas mínimas de
dotacións asignadas a cada distrito, segundo o estipulado nos artigos 46 e 47 da LOUPMRG.
No solo urbano da Vila de Santa Lucía e no seu contorno delimítanse 2 ámbitos de solo urbano non
consolidado, pendentes de redacción dun PERI, co fin de dar resposta á problemática urbanística existente
na malla da Vila e do polígono industrial de Mirallos. Trátase de acometer operacións de reforma integral
que permitan, por unha banda, o acabado da trama urbana existente para conseguir a xusto reparto de
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cargas e beneficios entre os propietarios do solo, e por outro lado incorporar os terreos que albergan as
granxas e naves que o planeamento vixente deixou fóra da delimitación do polígono industrial de Mirallos.
Na procura de minimizar a complexidade do reparto entre os posibles polígonos a delimitar e no intento de
simplificar a xestión fai que, a efectos prácticos, se identifique cada ámbito de solo urbano non
consolidado cunha área de reparto. As cesións destes ámbitos serán tales que no seu conxunto garantan
os estándares fixados pola lexislación do solo para o conxunto do solo urbano do distrito único que
constitúe o núcleo de Santa Lucía.
Nas Áreas de Reparto o aproveitamento das mesmas cinguirase, en todo caso, ao resultante da
ordenación efectuada, que sempre prevalecerá sobre o resultante de aplicar o aproveitamento tipo
definido na ficha da área, que ten carácter de orientación.
A superficie total delimitada como solo urbano non consolidado de uso residencial na Vila de Santa Lucía,
no ámbito P.01, ascende a 10.654 m². Parte desta superficie xa estaba clasificada como solo urbano no
PXOM aínda que sen estar delimitada para a súa xestión. Este feito deu lugar a situacións de difícil
interpretación da norma.

5.1.2.2. Cuantificación das previsións do plan xeral en solo urbano non consolidado
Distrito 1. Santa Lucía. Uso residencial
SUP TOTAL DOT.EXIST
m2
m2

SUP NETA
m2

USO

SUP EDIF
m2

APROV
m2/m2

ZV (m2)

EQUIP (m2)

PLAZ.
PUB

PLAZ.
PRIV

PLAZ.
TOTAIS

VPP (m2)

RESID

4.696

0,50

1.100

500

33

63

96

480

4.696

0,44

1.100
10,32%

500
10,65%

33

63

96

480
10,22%

0,50

1.065
10%

469,60
10 m2/100

23

94

470
10%

P-01

10.654

1.262

9.392

TOTAIS

10.654

1.262

9.392

ESTANDAR

Distrito 1. Santa Lucía. Uso industrial e terciario
SUP TOTAL
m2

DOT.EXIST
m2

SUP NETA
m2

USO

SUP EDIF
m2

APROV
m2/m2

ZV (m2)

EQUIP (m2)

PLAZ.
PUB

PLAZ.
PRIV

PLAZ.
TOTAIS

P-02

11.007

0

11.007

INDUST.
TERC.

6.164
1.541

0,70

1.110

250

30

62
15

107

TOTAIS

11.007

0

7.705

0,70

1.110
10,08%

250
3,24%

30

77

107

1.101
10%

220
2%

19

ESTANDAR
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A metodoloxía seguida para o cálculo tanto da edificabilidade existente como da prevista polo PXOM
baséase no mesmo cálculo realizado para o solo urbano consolidado.
A edificabilidade asignada ao global do solo urbano de uso residencial de Moraña, ámbito do P.01,
ascende a 4.696 m² dos que, aplicando as mesmas proporcións de uso dos apartados do solo urbano
consolidado, dan un total de 26 novas vivendas, das que non se pode considerar ningunha existente pois o
ámbito debe someterse a un proceso de exección integral con substitución, en moitos caos, da
edificación existente, incompatible co planeamento previsto.
O ámbito P.02, debido á súa especial situación, enclavado no parque empresarial de Mirallos, destinarase
a uso industrial. Debido á ausencia de estándares de referencia na lexislación vixente, dende o PXOM
adxudícaselle unha edificabilidade de 0,7 m²/m².

Nos cadros anteriores ademais amósase o cumprimento dos diferentes estándares vixentes.

5.1.3.- ORDENACIÓN E CUANTIFICACIÓN DAS CAPACIDADES DO SOLO DE NÚCLEO RURAL
5.1.3.1.- Ordenación do solo de núcleo rural
A LOUPMRG, no artigo 13 indica o seguinte:
1. Constitúen o solo de núcleo rural as áreas do territorio que serven de soporte a un asentamento
tradicional de poboación singularizado, identificable e diferenciado administrativamente nos
censos e padróns oficiais, que o plan xeral defina e delimite como tales tendo en conta, polo
menos, a súa inclusión como tal ou na da súa área de influencia en plans anteriores, o número
de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de consolidación pola edificación e, de ser
o caso, a tipoloxía histórico-tradicional da súa armazón e das edificacións existentes nel.
Dado que as características que identifican aos núcleos rurais expostos neste apartado non acadan o grao
de concreción necesario para realizar a clasificación, definiuse a unidade mínima de núcleo rural que nos
axudará a identificar aqueles ámbitos susceptibles de considerarse como tal.
Definición da unidade mínima de núcleo rural:
Un conxunto de vivendas asentado no rural será considerado núcleo rural se cumpre as seguintes
condicións mínimas:
-

Número mínimo de 3 vivendas.

-

Dous tercios serán tradicionais.

-

A distancia entre elas non será superior aos 50 metros.

Por outra banda o artigo trece no apartado 3 indica o seguinte:
3. A delimitación dos núcleos rurais que o plan xeral estableza virá referida a algún ou algúns dos
seguintes tipos básicos:
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Núcleo rural histórico-tradicional, caracterizado como tal en función das súas
características morfolóxicas, da tipoloxía tradicional das edificacións, da
vinculación coa explotación racional dos recursos naturais ou de circunstancias
doutra índole que manifesten a imbricación tradicional do núcleo co medio
físico no que se sitúa.
A súa delimitación realizarase en atención á proximidade das edificacións, aos
lazos de relación e coherencia entre lugares dun mesmo asentamento con
topónimo diferenciado e á morfoloxía e ás tipoloxías propias dos devanditos
asentamentos e da área xeográfica na que se atopan (casal, lugar, aldea,
rueiro ou outro), de modo que o ámbito delimitado presente unha
consolidación pola edificación de, polo menos, o 50%, de acordo coa
ordenación proposta e trazando unha liña perimetral que encerre as
edificacións tradicionais do asentamento seguindo o parcelario e as pegadas
físicas existentes (camiños, ríos, regatos, cómaros e outros) e, como máximo, a
50 metros das devanditas edificacións tradicionais.

Deste apartado despréndese que a morfoloxía do lugar, a tipoloxía das vivendas e a vinculación coa
explotación racional dos recursos, son as características que deben definir aos núcleos históricotradicionais.
Estas características serán as utilizadas como base para a análise dos núcleos rurais, debendo cumprir
alomenos dúas delas para obter a consideración de núcleo rural histórico-tradicional.
Dado que estas características non acadan o grao de concreción necesario, defínense:
- Morfoloxía do lugar: considéranse morfoloxías tradicionais aqueles modelos de asentamento
típicos de cada concello. Para a definición destes modelos analizaranse os núcleos rurais nos que
todas ou case todas a vivendas teñan a tipoloxía tradicional obtendo deste xeito os tipos básicos
propios.
Os tipos básicos no Concello de Moraña son:
1_

Núcleo asentado ao longo dun camiño principal que se adapta á topografía e
coas vivendas lixeiramente separadas. Torre de Arriba ou A Laxe.

2_

Lugar compacto e con forma circular ou similar e que soe ter un punto central
que pode ser un espazo libre ou un cruzamento. O Ruibal e Vilacova.

3_

Asentamento de tamaño importante organizado en torno a varios camiños que
se entrecruzan formando illas de edificación. O Calvo e Cosoirado.

- Tipoloxía das vivendas: definirase mediante unha análise das vivendas antigas dos núcleos rurais
do concello extraendo as características típicas que permitan identificar unha vivenda como
tradicional.
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Unha vez definida a tipoloxía de vivenda tradicional, establécense as relacións que deben existir
entre as vivendas para obter a clasificación de núcleo rural histórico-tradicional.
1_

Considerarase un número mínimo de tres vivendas tradicionais.

2_

A distancia entre elas non será superior aos 50 metros.

3_

O número de vivendas non tradicionais non será superior a 1/3 do total.

- Vinculación coa explotación racional dos recursos: considerarase que se cumpre esta condición
cando alomenos 1/2 do total das vivendas manteñan a vinculación directa coa explotación
racional dos recursos típica do cada lugar.
A partir destes criterios básicos clasificáronse os núcleos rurais do concello de Moraña segundo a táboa
que segue a continuación:

Condicións

Vinculación
Morfoloxía Edificación co territorio Tipo básico
P.01_Amil (San Mamede)
01, O Apedrado
si
si
non
histórico-tradicional
02, Barro
si
si
non
histórico-tradicional
03, Cartamil
si
si
non
histórico-tradicional
04, O Castriño
si
si
non
histórico-tradicional
05, A Chan
si
non
non
común
06, O Outeiro
si
si
non
histórico-tradicional
07, A Picota
si
non
non
común
08, Piñeiro
si
si
non
histórico-tradicional
09, Pumardatán
non
non
non
común
10, A Rozavella
si
non
non
común
11, O Ruibal
si
si
non
histórico-tradicional
12, Torre de Abaixo
si
si
non
histórico-tradicional
13, Torre de Arriba
si
si
non
histórico-tradicional
14, Vilacoba
si
si
non
histórico-tradicional

Ámbito
común Clasificación final
si
si
non
non
si
si
si
si
si
si
si
si
non
si

complexo
complexo
histórico-tradicional
histórico-tradicional
común
complexo
común
complexo
común
común
complexo
complexo
histórico-tradicional
complexo

P.02_Cosoirado (Santa María)
01, Cosoirado
si

si

non

histórico-tradicional non

histórico-tradicional

P.03_Gargantáns (San Martiño)
01, A Espedregueira
si
02, O Muíño
si
03, Paraños
si
04, San Martiño
si

si
si
si
si

non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional

si
si
si
si

complexo
complexo
complexo
complexo

P.04_Lamas (Santa Cruz)
01, A Aldea da Fonte si
02, Chaián de Abaixo si
03, Grixó
si
04, A Igrexa
si

si
si
si
si

non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional

si
si
si
non

complexo
complexo
complexo
histórico-tradicional
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05, A Peroxa
06. Silvoso
07, O Souto

si
si
si

si
si
si

non
non
non

histórico-tradicional si
histórico-tradicional si
histórico-tradicional si

complexo
complexo
complexo

si
si
si
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
si

non
non
non
non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional

si
si
si
si
si
si
si

complexo
complexo
complexo
complexo
complexo
complexo
complexo

P.06_Moraña (San Lourenzo)
01, As Cerdeiras
si
02, Portopereiro
si
03, Soar
si
04, Sorrego
si

si
si
si
si

non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional

si
si
si
si

complexo
complexo
complexo
complexo

P.07_Moraña (Santa Xusta)
01, Alende
si
02, A Bouza
si
03, As Casiñas
si
04, A Igrexa
si
05, O Lameiro
si
06, A Laxe
si
07, Longás
si
08, As Pontellas
si
09, Rial
si
10, As Teixugueiras
si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
común
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional

si
si
non
si
si
si
si
si
si
si

complexo
complexo
histórico-tradicional
complexo
complexo
complexo
común
complexo
complexo
complexo

P.08_Rebón (San Pedro)
01, O Batán
02, A Bouza
03, O Calvo
04, Castro
05, A Fontaíña
06, As Laxes
07, A Pallota
08, A Pasada
09, O Pazo
10, Rebón de Arriba
11, Redondonio
12, San Pedro
13, O Vexildo

si
si
si
si
si
si
non
si
si
si
non
si
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
común
histórico-tradicional
común
histórico-tradicional
histórico-tradicional
histórico-tradicional
común
histórico-tradicional
común

non
si
non
si
si
non
si
si
si
si
si
non
si

histórico-tradicional
complexo
histórico-tradicional
complexo
común
histórico-tradicional
común
complexo
complexo
complexo
común
histórico-tradicional
común

P.05_Laxe (San Martiño)
01, O Casal
02, Chaián
03, Conles
04, Fontenla
05, A Penagrande
06, Querguizo
07, Trambosríos

si
si
si
si
non
si
si
si
si
si
non
si
si
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P.09_Saiáns (San Salvador)
01, A Alberguería
si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

02, A Barosela

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

03, O Buelo

si

si

non

histórico-tradicional non

histórico-tradicional

04, A Chociña

si

non

non

común

común

05, Corrigatos

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

06, As Cortiñas

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

07, O Covelo

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

08, Mos

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

09, O Río

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

10, Sabadín

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

11, Saiáns

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

12, Santa Margarida

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

13, Suigrexa

si

si

non

histórico-tradicional si

complexo

si

Unha vez analizada a tipoloxía dos núcleos compre fixar os criterios que rexen para a súa delimitación.
A modo de comentario cómpre sinalar os seguintes criterios complementarios de delimitación:
- Delimítanse e recoñecen os núcleos rurais existentes no municipio, sinalados no documento
anexo.
- As delimitacións dos núcleos responden ás distintas realidades demográficas destes.
- As delimitacións adáptanse, na medida do posible, ao parcelario e aos accidentes naturais
existentes grazas á cartografía da que se dispón.
- Tómanse como referencia as delimitacións do PXOM vixente.
- As delimitacións pretenden abranguer tódalas edificacións vinculadas ao núcleo, reflectindo as
dúas realidades predominantes no termo municipal: núcleos pechados con casarío denso, onde
se atinxen límites de densidade elevados e nos que se pretende unha medra moderada na
periferia destes, e núcleos espallados ao longo das vías de comunicación, onde a densidade é
menor e nos que o que se pretende é recoller a realidade edificada para completar os espazos
intermedios vacantes.
- As delimitacións propostas, en canto á delimitación do núcleo rural histórico-tradicional,
adáptanse escrupulosamente ao disposto no artigo 13 da LOUPMRG, presentando unha
consolidación superior ao 50% e procurando englobar ás vivendas tradicionais (vivendas cunha
antigüidade estimada superior a 50 anos e con características propias da zona) que se atopen a
menos de 50 m.
- Nos núcleos nos que existen expectativas de crecemento, postas de manifesto pola aparición de
novas vivendas, delimítanse como núcleos rurais comúns, en zonas de boa accesibilidade e
parcelario e topografía adecuados.
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- A superficie delimitada segundo os criterios indicados nos parágrafos anteriores é sensiblemente
inferior á delimitada actualmente segundo o PXOM vixente, o que resulta coherente co Estudo do
Medio Rural. En todo caso procuráronse respectar as delimitacións vixentes, pois compre lembrar
que o Concello de Moraña conta xa con Plan Xeral, aprobado definitivamente en 2001, é dicir
adaptado á Lei 1/1997, aspecto este que debería ser relevante á hora de contemplar a vixencia
das actuais delimitacións dos núcleos rurais.
As determinacións e criterios seguidos para a delimitación dos núcleos rurais do municipio plásmanse
no documento do Estudo do Medio Rural e Modelo de Asentamento Poboacional.

Clasificación segundo a categoría dos núcleos rurais:
Núcleos rurais histórico-tradicionais
01. Amil (San Mamede)
03. Cartamil
04. O Castriño
13. Torre de Arriba
02. Cosoirado (Santa María)
01. Cosoirado
04. Lamas (Santa Cruz)
04. A Igrexa
07. Moraña (Santa Xusta)
03. As Casiñas
08. Rebón (San Pedro)
01. O Batán
03. O Calvo
06. As Laxes
12. San Pedro
09. Saiáns (San Salvador)
03. O Buelo
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Núcleos rurais comúns
01. Amil (San Mamede)
05. A Chan
07. A Picota
09. Pumardatán
10. A Rozavella
07. Moraña (Santa Xusta)
07. Longás
08. Rebón (San Pedro)
05. A Fontaíña
07. A Pallota
11. Redondonio
13. O Vexildo
09. Saiáns (San Salvador)
04. A Chociña

Núcleos rurais complexos
01. Amil (San Mamede)
01. O Apedrado
02. Barro
06. O Outeiro
08. Piñeiro
11. O Ruibal
12. Torre de Abaixo
14. Vilacova
03. Gargantáns (San Martiño)
01. Espedregueira
02. O Muíño
03. Paraños
04. San Martiño
04. Lamas (Santa Cruz)
01. Aldea da Fonte
02. Chaián de Abaixo
03. Grixó
05. A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto
05. Laxe (San Martiño)
01. O Casal
02. Chaián
03. Conles
04. Fontenla
05. A Penagrande
06. Querguizo
07. Trambosríos
06. Moraña (San Lourenzo)
01. As Cerdeiras
02. Portopereiro
03. Soar
04. Sorrego
07. Moraña (Santa Xusta)
01. Alende
02. A Bouza
04. A Igrexa
05. O Lameiro
06. A Laxe
08. As Pontellas
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09. Rial
10. As Teixugueiras
08. Rebón (San Pedro)
02. Bouza
04. Castro
08. A Pasada
09. O Pazo
10. Rebón de Arriba
09. Saiáns (San Salvador)
01. A Alberguería
02. A Barosela
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa

5.1.3.2.- Cuantificación da capacidade residencial do solo de núcleo rural
Procede calcular a consolidación edificatoria dos núcleos rurais tradicionais en base ao seguinte criterio:
A consolidación edificatoria ten que ver, en todo caso, coa ordenanza de aplicación pois, para
edificabilidades baixas, os metros cadrados construíbles deberán ser menores que para edificabilidade
altas. Por outra banda lémbrase que, de acordo co indicado na LOUPMR e posteriores modificacións, todas
as superficies construídas sobre rasante computan a efectos de determinar a superficie máxima construída.
Tendo en conta isto, procedeuse a medir as superficies en planta das edificacións existentes nos núcleos
rurais e, a partir de aquí, tomar unha altura media das edificacións de 1,7, pois a maioría das edificacións
residenciais existentes contan con dúas plantas e, nalgúns casos, aproveitamento baixocuberta, o que
compensa, en parte, as edificacións dunha soa planta. Esta altura media de 1,7 obtense logo de facer un
estudo polo miúdo das edificacións existentes nos núcleos rurais do termo municipal. Estudáronse as
construcións de sete núcleos rurais, un dez por cento do total, a saber, A Chan e Vilacova en Amil, A
Espedregueira en Gargantáns, A Peroxa en Lamas, Potopereiro en San Lourenzo e A Laxe e O Lameiro en
Santa Xusta, situados en diferentes partes do Concello e con diferentes características cada un deles, xa
que analizar a totalidade dos núcleos rurais resulta inviable. A partir destes datos obtemos a superficie
edificada total (estimada). Tendo en conta a superficie total delimitada, así como a edificabilidade
asignada por ordenanza ao solo de núcleo rural histórico-tradicional (0,5 m²/m²) e a núcleo rural común
(0,3 m²/m²), obtemos a superficie edificable máxima e, polo tanto, o grao de consolidación do núcleo de
acordo coa ordenación prevista polo Plan.
Por outra banda, a partires da análise do grao de consolidación podemos obter a capacidade máxima
residencial do núcleo tradicional, tanto histórico-tradicional como común, plasmando todo isto nas táboas
que seguen a continuación:
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Amil (San
Mamede)

01. O Apedrado
02. Barro
03. Cartamil
04. O Castriño
06. O Outeiro
08. Piñeiro
11. O Ruibal
12. Torre de Abaixo
13. Torre de Arriba
14. Vilacoba

Vivendas Edificables
Estimadas (NRHT)

Vivendas Existentes
(NRHT)

% Consolidación
(NRTH)

Edificabilidade
(m2/m2)

Superfice Edificada
Total (m2)

Altura Media

Superficie Edificada
en planta (NRHT)
(m2)

Núcleo

Sup Delimitada neta
(NRHT) (m2)

Parroquia

Superficie
Delimitada bruta
(NRT) (m2)

CAPACIDADE MÁXIMA RESIDENCIAL DOS NÚCLEOS HISTÓRICO TRADICIONAIS

25.101
13.068
18.553
11.804
14.930
14.162
10.545
11.599
20.977
32.845
173.584

21.332
10.333
15.702
10.043
12.379
11.921
8.925
9.791
18.002
28.577
147.005

3.707
1.667
2.362
1.479
1.856
2.518
2.119
1.467
2.745
5.562
25.481

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

6.301
2.834
4.015
2.514
3.156
4.281
3.602
2.493
4.667
9.455
43.318

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

59,08
54,85
51,14
50,06
50,99
71,82
80,71
50,93
51,85
66,17

17
8
10
8
9
10
12
5
13
27
119

12
7
10
8
9
4
3
5
12
14
82

Cosoirado
01, Cosoirado
(Santa María)
TOTAL

64.838

51.602

8.059

1,70

13.701

0,5

53,1

44

39

64.838

51.614

8.059

44

39

Gargantáns
(S. Martiño)

12.683
9.127
52.330
16.847
90.092

9.397
7.952
43.510
13.545
73.569

1.438
2.159
11.007
2.988
17.592

1,70
1,70
1,70
1,70

2.444
3.671
18.712
5.080
29.907

0,5
0,5
0,5
0,5

52,02
92,33
86,01
75,01

6
7
47
14
74

6
1
8
5
17

01. A Aldea da Fonte
02. Chaián de Abaixo
03. Grixó
04. A Igrexa
05. A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto

12.076
18.486
15.116
31.906
8.238
12.737
22.114
120.672

9.350
15.674
13.300
24.528
6.997
10.003
18.797
98.648

1.382
3.160
2.280
5.279
1.041
2.687
3.116
18.946

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

2.349
5.372
3.877
8.974
1.769
4.568
5.297
32.207

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

50,25
68,55
58,29
73,18
50,58
91,34
56,37

5
14
10
28
4
13
13
87

5
6
7
10
4
1
10
44

01. O Casal
02. Chaián
03. Conles
04. Fontenla
05. A Penagrande
06. Querguizo
07. Trambosríos

40.469
38.798
47.559
44.833
37.976
18.868
16.833
245.337
21.069
18.206
62.372
28.539
130.186
24.876
32.205
10.123
6.828
26.125
11.084
28.349
21.878
10.870
172.338
14.152

33.230
32.159
39.459
36.050
28.495
15.327
13.473
1.198.193
16.975
16.153
49.842
24.209
107.179
19.135
27.695
8.208
5.838
19.880
9.135
23.533
18.233
8.127
139.783
11.342

7.005
6.212
5.324
5.010
4.482
2.476
2.326
32.835
2.773
3.508
10.953
3.780
21.013
5.540
4.014
1.726
1.073
2.731
1.367
4.996
4.130
1.502
27.080
1.699

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

11.908
10.560
9.051
8.517
7.619
4.209
3.954
55.4819
4.714
5.964
18.619
6.426
35.722
9.418
6.824
2.934
1.824
4.643
2.324
8.493
7.021
2.553
46.035
2.888

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

71,67
65,68
45,88
47,25
53,48
54,92
58,70

0,5
0,5
0,5
0,5

55,54
73,84
74,71
53,09

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

98,44
49,28
71,49
62,51
46,71
50,89
72,18
77,02
62,82

0,5

50,92

34
29
29
29
13
18
13
165
9
11
50
16
86
28
17
11
4
13
10
27
15
6
131
9

13
15
34
32
11
15
9
130
7
4
17
14
42
0
17
4
2
15
10
10
4
4
68
9

TOTAL

01. A Espedregueira
02. O Muíño
03. Paraños
04. San Martiño

TOTAL
Lamas (Sta.
Cruz)

TOTAL
Laxe (S.
Martiño)

TOTAL
Moraña (S.
01. As Cerdeiras
Lourenzo)
02. Portopereiro
03. Soar
04. Sorrego
TOTAL
Moraña (Sta. 01. Alende
Xusta)
02. A Bouza
03. As Casiñas
04. A Igrexa
05. O Lameiro
06. A Laxe
08. As Pontellas
09. Rial
10. As Teixugueiras
TOTAL
Rebón (S.
01. O Batán
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13.701

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
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Pedro)

02. A Bouza
03. O Calvo
04. Castro
06. As Laxes
08. A Pasada
09. O Pazo
10. Rebón de Arriba
12. San Pedro

TOTAL
Saiáns (S.
01. A Alberguería
Salvador)
02. A Barosela
03. O Buelo
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa
TOTAL
TOTAL
CONCELLO

10.716
48.271
49.523
6.934
8.410
22.714
46.672
27.058
234.451
40.426
54.769
17.951
50.885
27.740
52.197
11.895
9.518
26.205
25.731
19.783
39.554
376.655

8.435
41.286
40.850
6.155
6.690
18.086
39.673
18.077
190.593
36.108
45.616
14.173
43.618
23.668
41.509
9.827
7.961
20.998
19.878
14.567
27.975
305.897

1.059
7.064
8.000
1.084
1.076
3.628
6.724
3.548
33.881
6.542
6.489
3.926
9.350
5.779
10.290
1.623
1.442
3.883
4.378
2.866
5.524
62.089

1.609.048

1.313.304

246.976

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1.800
12.008
13.600
1.842
1.830
6.167
11.431
6.031
57.598
11.121
11.031
6.673
15.894
9.824
17.492
2.759
2.452
6.601
7.442
4.872
9.390
105.552

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

42,69
58,17
66,58
59,86
54,70
68,2
57,63
66,72

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

61,6
48,36
94,17
72,88
83,01
84,28
56,16
61,59
62,88
74,88
66,9
67,13

419.859

4
26
29
4
4
17
19
11
123
26
28
17
35
29
51
8
7
16
15
11
26
269

5
19
15
3
3
8
14
5
81
16
30
1
13
6
10
6
4
9
5
5
13
119

1.098

623

Vivendas
Existentes (NRC)

Vivendas
Edificables
Estimadas (NRC)

6.379
9.993
87.908
4.537
24.566
2.601
35.848
26.962
11.887
15.867
27.622
254.169

377
728
9.169
284
5.277
264
2.460
2.377
914
1.086
1.838
24.774

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

641
1.237
15.588
483
8.970
448
4.182
4.041
1.554
1.847
3.125
42.116

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

33,50
41,26
59,11
35,48
121,72
57,42
38,89
49,96
43,58
38,8
37,71

2
3
29
1
22
1
8
10
4
5
6
91

4
4
20
2
0
1
13
10
5
8
10
76

01. A Espedregueira
02. O Muíño
03. Paraños
04. San Martiño

38.866
10.476
122.560
15.646
187.547

27.410
8.782
105.449
6.022
147.663

2.453
1.232
7.652
506
11.843

1,70
1,70
1,70
1,70

4.170
2.095
13.008
860
20.133

0,3
0,3
0,3
0,3

50,71
79,53
41,12
47,61

11
3
29
2
45

11
1
42
2
55

01. A Aldea da Fonte
02. Chaián de Abaixo
03. Grixó
05. A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto

4.003
18.065
38.602
43.495
47.077
152.698
303.940

3.247
13.420
32.260
37.199
40.086
124.497
250.707

197
863
3.079
2.810
5.888
16.822
29.659

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

334
1.466
5.235
4.778
10.009
28.597
50.419

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

34,33
36,42
54,09
42,81
83,23
76,57

1
4
13
9
8
44
79

2
7
11
12
2
13
47

38.057
90.579
12.285
3.292
88.887
34.606

32.000
80.001
10.462
2.829
75.751
30.413

2.387
6.113
854
240
5.301
2.247

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

4.058
10.392
1.452
407
9.011
3.820

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

42,28
43,3
46,27
47,99
39,65
41,86

8
21
2
1
19
10

11
27
2
1
29
14

TOTAL
Gargantáns
(S. Martiño)

TOTAL
Lamas (Sta.
Cruz)

TOTAL
Laxe (S.
Martiño)

% Consolidación
(NRC)

Edificabilidade
(m2/m2)

7.679
12.794
126.092
6.181
29.587
3.069
43.615
31.948
13.526
18.082
32.359
324.932

01. O Casal
02. Chaián
03. Conles
04. Fontenla
05. A Penagrande
06. Querguizo
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Altura Media

01. O Apedrado
02. Barro
05. A Chan
06. O Outeiro
07. A Picota
08. Piñeiro
09. Pumardatán
10. A Rozavella
11. O Ruibal
12. Torre de Abaixo
14. Vilacoba

Superficie
Edificada en
planta (NRC)
(m2)

Superfice
Edificada Total
(m2)

Amil (San
Mamede)

Núcleo

Sup Delmitada
neta (NRC) (m2)

Parroquia

Superficie
Delimitada bruta
(NRC) (m2)
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07. Trambosríos
TOTAL
Moraña (S.
01. As Cerdeiras
Lourenzo)
02. Portopereiro
03. Soar
04. Sorrego
TOTAL
Moraña (Sta. 01. Alende
Xusta)
02. A Bouza
04. A Igrexa
05. O Lameiro
06. A Laxe
07. Longás
08. As Pontellas
09. Rial
10. As Teixugueiras
TOTAL
Rebón (S.
02. A Bouza
Pedro)
04. Castro
05. A Fontaíña
08. A Pasada
08. A Pasada
09. O Pazo
10. Rebón de Arriba
11. Redondonio
13. O Vexido
TOTAL
Saiáns (S.
01. A Alberguería
Salvador)
02. A Barosela
03. O Buelo
04. A Chociña
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa
TOTAL
TOTAL
CONCELLO

8.429
276.136
8.687
29.549
55.799
128.245
222.281
123.344
58.188
75.288
21.147
6.954
39.229
57.069
18.528
21.173
420.919
3.795
3.398
30.483
7.618
14.486
40.366
48.489
10.210
7.364
166.210
62.070
5.243
9.831
11.301
36.355
36.109
94.243
19.609
3.342
51.375
34.533
16.920
35.577
416.507

7.411
238.867
7.446
22.569
44.970
103.536
178.521
100.728
41.004
54.966
17.969
5.980
32.354
48.225
15.020
18.642
334.887
3.153
2.863
25.694
6.395
12.647
29.667
32.407
8.531
6.199
127.555
49.478
4.257
8.304
8.979
30.148
31.034
73.939
15.892
2.810
40.961
28.362
13.545
29.810
337.519

819
17.960
697
1.331
5.273
6.724
14.025
11.220
4.483
4.748
1.585
841
2.829
2.627
890
1.175
30.398
422
348
2.651
801
802
3.730
3.472
798
610
13.634
4.111
761
389
1.409
3.554
2.387
12.398
1.127
504
3.516
1.968
1.206
3.604
36.934

2.318.471

1.869.890

179.227

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1.392
30.532
1.184
2.263
8.964
11.431
23.842
19.073
7.621
6.761
2.695
1.430
4.810
4.466
1.512
1.998
50.366
718
592
4.506
1.361
1.364
6.342
5.903
1.356
1.037
23.178
6.988
1.294
661
2.395
6.042
4.057
21.077
1.916
858
5.977
3.346
2.051
6.127
62.789
303.376

0,3

62,59

0,3
0,3
0,3
0,3

53,01
33,42
66,45
36,8

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

63,12
61,96
41,00
50
79,69
49,55
30,87
33,56
35,73

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

75,87
68,90
58,46
70,94
35,94
71,26
60,72
53
55,76

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

47,08
101,3
26,52
88,91
66,8
43,58
95,02
40,19
101,7
48,64
39,33
50,46
68,52

3
64
2
5
18
22
47
38
17
23
7
4
15
11
5
4
124
2
2
11
3
4
11
15
3
3
54
24
3
2
6
14
10
25
5
0
14
7
2
14
126

2
86
2
10
9
38
59
22
10
33
7
1
15
25
10
7
131
1
1
8
1
7
4
10
3
2
37
27
0
6
1
7
13
1
7
0
15
11
2
6
96

630

587

Polo que respecta á cuantificación do uso residencial derivada da ordenación dos núcleos históricotradicionais, hai que ter en conta que a tipoloxía maioritaria das vivendas é a tradicional cunha superficie
destinada a uso residencial que rolda os 150 m² repartidos en dúas plantas e numerosos anexos. Para as
vivendas non tradicionais estímase unha superficie de arredor de 200 m² destinados a uso residencial,
tendo en conta que responden a tipoloxías recentes con programas que cumpren as necesidades básicas
de habitabilidade e confort. O cálculo da capacidade máxima residencial dos núcleos históricotradicionais realízase a partires dos cadros anteriores. Nos núcleos comúns pártese, pola contra, dunha
superficie de uso residencial de 200 m² por vivenda.
A capacidade máxima residencial obtense de multiplicar esta cifra polo número total de vivendas, tanto
existente como previstas.
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Cuantificación da edificabilidade residencial estimada para os núcleos rurais histórico-tradicionais

Núcleo rural
Históricotradicional

Sup.
Delimitada
neta

Nº viv.
Existentes

131,33 ha

1098

Sup.
Edificada
150 m²

TOTAL

Sup. Total
164.700
m²
164.700
m²

Nº viv.
Edificables
623

Sup.
Estimada
200 m²

Sup. Total
124.600 m²
124.600 m²

capacidade residencial dos núcleos rurais histórico-tradicionais

289.300 m²

Cuantificación da edificabilidade residencial estimada para os núcleos rurais comúns

Núcleo rural
Común

Sup. Total
delimitada

Nº viv.
Existentes

186,99 ha

630

TOTAL

Sup.
Edificada
200 m²

Sup. Total
126.000
m²
126.000
m²

Nº viv.
Edificables
587

Sup.
Estimada
200 m²

Sup. Total
117.400 m²
117.400 m²

capacidade residencial dos núcleos rurais comúns

243.400 m²

Dos datos anteriores conclúese que no total dos núcleos delimitados, tanto no ámbito histórico-tradicional
como no común, poderanse edificar un total de 1.210 novas vivendas. Considerando que o número total
de vivendas existentes a día de hoxe no ámbito rural (núcleos rurais e solo rústico) ascende a 1.759, datos
obtidos do traballo de campo, pódese concluír que o crecemento previsto para os núcleos rurais é
moderado e coherente coa estratexia do Plan, que pretende preservar a cohesión social e a sostibilidade
do medio rural, potenciando a actividade agro-gandeira.

5.1.3.3.- Xustificación da consolidación edificatoria dos núcleos rurais
Segundo establece a Instrucción 4/2011 da consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
sobre a metodoloxía de cálculo do grao de consolidación edificatoria na delimitación do solo de núcleo
rural, este será o resultado de dividir o número de parcelas edificadas entre o de parcelas edificables, logo
de realizar sobre o parcelario existente unha análise das posibilidades de parcelamento.
Tamén segundo se aclara na devandita Instrucción, esta só será de “obrigado cumprimento para os
órganos e unidades administrativas deste departamento”.
Independentemente do cuestionable que pode resultar a metodoloxía definida na Instrucción, nun
concello como Moraña, no que a base parcelaria que pode aportar o catastro tan só é unha
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aproximación a unha realidade moito máis complexa e non actualizada, compre lembrar que como se
referiu anteriormente esta metodoloxía tan só é de obrigado cumprimento para os órganos e unidades
administrativas autonómicas, motivo polo cal no PXOM tan so se tomará como comprobación do método
empregado no apartado anterior.
Pásase a continuación a xustificar a consolidación dos núcleos rurais a partir da metodoloxía da Instrucción
4/2011 aclarando os seguintes criterios.
- Parcela edificada: Salvo casos excepcionais non se consideran posibles segregacións sobre as parcelas
edificadas, por non ser previsibles operacións de parcelación debido ó tamaño das parcelas edificadas.
- Parcela edificable: A casuística de Moraña non ven contemplada na Instrucción posto que nesta só se
contemplan previsións de desenvolvemento do núcleo a partir de segregacións urbanísticas, cando outra
das problemáticas que se dan a miúdo neste concello é a agrupación de parcelas, posto que moi poucas
acadan as condicións mínimas que as fagan edificables, por superficie, fronte ou mesmo acceso rodado
a vía pública. Así, as posibilidades de acadar parcelas edificables a partir dun entramado parcelario
formado por un número importante de parcelas inedificables, son moi variables. No PXOM pártense de
posibles agregacións de parcelas aínda que a casuística é variable e función das parcelas que se agrupen
para acadar a parcela mínima.
- Parcela inedificable: A agregación de fincas provoca un número de parcelas que, innecesarias para as
parcelas agrupadas, quedan en situación de inedificables, dependentes en todo caso de posibles
operacións de agrupamento posteriores.
A consolidación será a porcentaxe existente entre parcelas edificadas e parcelas edificables, froito desas
agrupacións e algunha segregación.

ANÁLISE DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN DOS NÚCLEOS HISTÓRICO-TRADICIONAIS

Parroquia

Núcleo

parcelas
edificadas
(NRHT)

parcelas
edificables
(NRHT)

%
consolidación
(NRHT)

Amil (S.
Mamede)

01. O Apedrado
02. Barro
03. Cartamil
04. O Castriño
06. O Outeiro
08. Piñeiro
11. O Ruibal
12. Torre de Abaixo
13. Torre de Arriba
14. Vilacoba

16
7
10
6
8
8
10
6
10
23

3
3
4
6
5
0
0
2
6
2

84,21
70,00
71,43
50,00
61,54
100,00
100,00
75,00
62,50
92

Cosoirado
(Sta. María)

01. Cosoirado

39

19

67,24

Gargantáns
(S. Martiño)

01. A Espedregueira
02. O Muíño

7
6

1
1

87,50
85,71
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03. Paraños
04. San Martiño

38
13

4
0

90,48
100,00

Lamas (Sta.
Cruz)

01. A Aldea da Fonte
02. Chaián de Abaixo
03. Grixó
04. A Igrexa
05. A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto

4
11
9
21
3
9
15

3
0
2
2
0
1
5

57,14
100,00
81,82
91,30
100,00
90,00
75

Laxe (S.
Martiño)

01. O Casal
02. Chaián
03. Conles
04. Fontenla
05. A Penagrande
06. Querguizo
07. Trambosríos

30
25
26
29
13
17
12

10
2
5
9
3
1
7

75,00
92,59
83,87
76,32
81,25
94,44
63,16

Moraña (S.
Lourenzo)

01. As Cerdeiras
02. Portopereiro
03. Soar
04. Sorrego

10
11
47
14

6
4
7
6

62,50
73,33
87,04
70,00

Moraña (St.a
Xusta)

01. Alende
02. A Bouza
03. As Casiñas
04. A Igrexa
05. O Lameiro
06. A Laxe
08. As Pontellas
09. Rial
10. As Teixugueiras

21
14
7
4
12
9
19
15
6

1
14
2
0
7
3
3
1
1

95,45
50,00
77,78
100,00
63,16
75,00
86,36
93,75
85,71

Rebón (S.
Pedro)

01. O Batán
02. A Bouza
03. O Calvo
04. Castro
06. As Laxes
08. A Pasada
09. O Pazo
10. Rebón de Arriba
12. San Pedro

8
4
26
29
3
4
18
22
10

1
2
6
5
0
0
1
7
2

88,89
66,67
81,25
85,29
100,00
100,00
94,74
75,86
83,33

Saiáns (S.
Salvador)

01. A Alberguería
02. A Barosela
03. O Buelo
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa

21
27
15
32
19
38
8
5
14
14
12
23

2
10
0
4
4
0
2
2
2
3
4
0

91,3
72,97
100,00
88,89
82,61
100,00
80,00
71,43
87,50
82,35
75,00
100
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ANÁLISE DO GRAO DE CONSOLIDACIÓN DOS NÚCLEOS COMÚNS
Parroquia

Núcleo

parcelas
edificadas
(NRC)

parcelas
edificables
(NRC)

%
consolidación
(NRC)

3
3
28
2
18
1
8
10
6
5
6

3
5
33
2
3
2
16
13
6
9
12

50,00
37,50
45,90
50,00
85,71
33,33
33,33
43,48
50,00
35,71
33,33

Amil (S.
Mamede)

01. O Apedrado
02. Barro
05. A Chan
06. O Outeiro
07. A Picota
08. Piñeiro
09. Pumardatán
10. A Rozavella
11. O Ruibal
12. Torre de Abaixo
14. Vilacoba

Cosoirado
(Sta. María)

01. Cosoirado

Gargantáns
(S. Martiño)

01. A Espedregueira
02. O Muíño
03. Paraños
04. San Martiño

10
6
34
2

11
0
44
2

47,62
100,00
43,59
50,00

Lamas (Sta.
Cruz)

01. A Aldea da Fonte
02. Chaián de Abaixo
03. Grixó
05. A Peroxa
06. Silvoso
07. O Souto

1
4
17
10
7
44

2
5
10
15
12
43

33,33
44,44
62,96
40,00
36,84
50,57

Laxe (S.
Martiño)

01. O Casal
02. Chaián
03. Conles
04. Fontenla
05. A Penagrande
06. Querguizo
07. Trambosríos

9
23
3
1
19
10
3

17
34
6
2
33
8
2

34,62
40,35
33,33
33,33
36,54
55,56
60,00

Moraña (S.
Lourenzo)

01. As Cerdeiras
02. Portopereiro
03. Soar
04. Sorrego

2
6
20
25

4
12
10
50

33,33
33,33
66,67
33,33

Moraña (St.a
Xusta)

01. Alende
02. A Bouza
04. A Igrexa
05. O Lameiro
06. A Laxe

40
17
20
8
3

32
20
15
8
1

55,56
45,95
57,14
50,00
75,00
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07. Longás
08. As Pontellas
09. Rial
10. As Teixugueiras

15
12
5
4

13
22
8
7

53,57
35,29
38,46
36,36

Rebón (S.
Pedro)

02. A Bouza
04. Castro
05. A Fontaíña
07. A Pallota
08. A Pasada
09. O Pazo
10. Rebón de Arriba
11. Redondonio
13. O Vexido

2
2
10
4
4
12
11
3
2

0
1
2
0
6
7
9
3
0

100,00
66,67
83,33
100,00
40,00
63,16
55,00
50,00
100,00

Saiáns (S.
Salvador)

01. A Alberguería
02. A Barosela
03. O Buelo
04. A Chociña
05. Corrigatos
06. As Cortiñas
07. O Covelo
08. Mos
09. O Río
10. Sabadín
11. Saiáns
12. Santa Margarida
13. Suigrexa

30
2
2
6
14
10
30
5
1
14
8
4
14

23
1
1
0
10
18
28
8
1
17
13
6
5

56,6
66,67
66,67
100,00
58,33
35,71
51,72
38,46
50,00
45,16
38,1
40,00
73,68

5.1.4. ORDENACIÓN E CUANTIFICACIÓN DAS CAPACIDADES DO SOLO URBANIZABLE DELIMITADO
5.1.4.1 Ordenación do solo urbanizable delimitado
Delimítanse catro sectores de solo urbanizable delimitado que se enumeran a seguir:

CODIGO

NOME

SUD-01

Santa Lucía – Noroeste

SUD-02

Santa Lucía – Mos

SUD-03

Santa Lucía – Sur

SUD-04

Santa Lucía – Grixó

Todos eles ubícanse na periferia de Santa Lucía, na estratexia xa comentada de reforzar a capital
municipal como núcleo aglutinador de servizos, equipamentos e actividade. Así, os tres primeiros teñen a
finalidade de rematar a trama urbana existente, completando as rúas xa iniciadas e xerando parcelas de
equipamentos e zonas verdes que complementes ás xa existentes. O cuarto deséñase coa intención de
seguir dotando á capital municipal e ó resto do concello de actividade empresarial, complementando as
actuacións que con grande éxito xa se teñen desenvolvido nos polígonos de Mirallos e Afieiras.
A)

SUD-01. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL DE SANTA LUCÍA – NOROESTE.
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O sector de Solo Urbanizable Delimitado Residencial SUD-01 de Santa Lucía – Noroeste constitúe unha peza
de remate da vila de Santa Lucía. Está situado ao noroeste da vila e vai dende as proximidades da rúa
Doutor Batallán ata os arredores do centro de saúde, recollendo un tecido urbanizado en parte, e tratando
de solucionar a continuidade ás rúas xa iniciadas recolléndoas cun viario perimetral que enlaza a rúa
Doutor Batallán co polígono industrial de Afieiras.

Trátase en todo casos de terreos con nula potencialidade rústica na que predominan as pequenas hortas
de autoconsumo vinculadas ás vivendas do contorno, cunhas pequenas zonas de plantación forestal con
especies de crecemento rápido. En todo caso a existencia destas pequenas plantacións forestais non é
compatible coa proximidade das edificacións xa existentes a día de hoxe, polo que a situación ideal será
a súa eliminación.
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Tal e como se analiza no apartado correspondente da memoria, para a execución deste ámbito non é
necesaria a realización de ningunha operación de reforzo do saneamento adicional posto que a actual
EDAR do polígono de Afieiras está dimensionada para unha capacidade de 342 m3/hora.
O abastecemento tamén se considera suficiente, tal e como se indica nese apartado.
A enerxía eléctrica subministrarase a partir das liñas de media tensión que circunda o ámbito no solo
urbano, sendo a día de hoxe, segundo indica a compañía subministradora de capacidade suficiente.
A conexión viaria realizarase a través das rúas existentes posto que como xa se ten indicado este ámbito
remata un importante número de rúas inacabadas.
As dotacións de zonas verdes e espazos libres concentraranse no contorno do curso de auga existente, en
continuidade co sistema xeral de zonas verdes previsto, servindo ademais de transición entre este solo e o
ámbito de solo urbanizable industrial SUD-04.
Prevese a súa xestión a través de mecanismos de xestión indirectos, toda vez que se teñen amosado as
posibilidades de desenvolvemento do solo urbano de Santa Lucía durante o período de vixencia do PXOM.
O seu desenvolvemento quedará pendente da redacción e aprobación do correspondente Plan Parcial,
prevendose o seu desenvolvemento no segundo cuadrienio de vixencia do PXOM, posto que como se
indicará posteriormente existe un ámbito de xestión directa que se desenvolverá no primeiro cuadrienio.

B)

SUD-02. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL DE SANTA LUCÍA – MOS.

O sector de Solo Urbanizable Delimitado Residencial SUD-02 de Santa Lucía – Mos constitúe outra peza de
remate da vila de Santa Lucía. Está situado ao nordés da vila e vai dende as proximidades da zona verde
da carballeira de Santa Lucía e a capela de Nosa Señora da Concepción ata o núcleo rural de Mos,
recollendo un tecido urbanizado en parte, e tratando de solucionar a continuidade entre o tecido urbano,
o núcleo rural común de Mos e o solo rústico.
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A propiedade é maioritariamente municipal, téndose realizado no ámbito importantes transformacións, e
tendo perdida a día de hoxe a cuberta vexetal e polo tanto calquera potencialidade productiva ou
medioambiental.
A clasificación deste solo, do que é propietario maioritario o concello resulta unha decisión estratéxica, ó
converterse na expansión natural do que é o verdadeiro centro da capital municipal, a carballeira de Sta.
Lucía. Este espazo a día de hoxe estase a amosar como insuficiente para eventos de escala municipal
como a Festa do Carneiro ó Espeto ou outro tipo de actuacións. Con esta actuación preténdese a
obtención dun grande espazo libre, de dimensión aínda maior que a da carballeira existente, unido a esta
a través dunha pequena zona de transición ou charnela, para o cal será necesario desclasificar parte do
solo urbano residencial existente a día de hoxe e que impide esta continuidade. A superficie de solo
urbano desclasificado será incorporada ó solo urbanizable compensando oportunamente a estes
propietarios coa edificabilidade correspondente no desenvolvemento do sector.
Estas premisas fan necesaria a adopción da maior edificabilidade permitida pola lexislación vixente para
este tipo de ámbitos, é dicir 0,40 m2/m2 para o concello de Moraña. Coa intención de liberar a maior
cantidade de solo para este espazo libre a tipoloxía edificatoria será a de residencial colectiva en
edificación aberta. Aínda así deberán gradarse as alturas de maneira que as maiores, é dicir baixo e dúas
plantas se concentren contra o solo urbano e se rebaixen ata baixo e planta nos espazos en contacto co
solo rústico e o núcleo rural de Mos.
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A ordenación ademais porá especial fincapé na posta en valor da capela da Concepción ubicada no
linde oeste do ámbito.
Como no caso do solo urbanizable anterior os servizos de saneamento abastecemento de auga e de
enerxía eléctrica considérase suficientemente dimensionados non sendo necesario ningún reforzo,
contando con conexión no entorno inmediato da actuación.
O sistema viario conectarase á trama existente a través da rúa seis e rúa cinco.
De acordo co anterior, este solo desenvolverase polo sistema de cooperación, motivo polo cal dende o
PXOM precedeu incorporar a ordenación pormenorizada.
Esta ordenación pormenorizada verifica os parámetros legais vixentes segundo se expresa no seguintes
apartados.

C) SUD-03. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL DE SANTA LUCÍA – SUR.
O sector de Solo Urbanizable Delimitado Residencial SUD-03 de Santa Lucía – Sur constitúe unha peza de
remate da vila de Santa Lucía. Está situado ao sur da vila e vai dende as proximidades da zona verde da
carballeira de Campenlos ata as inmediacións do pavillón polideportivo do concello e está formado por
unha franxa que vai paralela á rúa do Número 7 e as novas construcións de vivendas colectivas e
unifamiliares que hai nesa rúa. Este sector remata unha zona urbanizada recentemente, pero no que os
límites non están resoltos.
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Coa actuación preténdese o remate das traseiras que xurdiron como desenvolvemento do solo urbano
non consolidado P.E.U.-2 creando unha zona de transición entre o solo urbano e o rústico circundante.

Tal e como se pode apreciar na reportaxe fotográfica o ámbito presenta escasa naturalidade, motivada
sobre todo pola presenza da actuación levada a cabo así como pola inexistencia de cultivos de especial
valor estando adicado a día de hoxe case a totalidade do ámbito a herba sen apenas valor agrícola e
unha pequena plantación espontánea de pinos.
Como nos casos anteriores os servizos urbanísticos de auga alcantarillado e enerxía eléctrica están
garantidos a partir das redes xerais da capital municipal.
As conexión coa rede viaria realizaranse a través dos viarios xa iniciados a partir da rúa sete así como a
través da estrada autonómica PO-221 (rúas dúas).
Coa ordenación resolveranse as medianeiras das edificacións existentes, creando un espazo de transición
co solo rústico circundante.
Prevese a súa xestión a través de mecanismos de xestión indirectos, toda vez que xa se teñen amosado as
posibilidades de desenvolvemento do solo urbano de Santa Lucía durante o período de vixencia do PXOM.
O seu desenvolvemento quedará pendente da redacción e aprobación do correspondente Plan Parcial,
prevendose o seu desenvolvemento no segundo cuadrienio de vixencia do PXOM, posto que como se
indicou anteriormente o SUD-02, de xestión directa municipal, desenvolverase no primeiro cuadrienio.

D)

SUD-04. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE DELIMITADO INDUSTRIAL DE SANTA LUCÍA-GRIXÓ.

O sector de Solo Urbanizable Delimitado Industrial SUD-04 de Santa Lucía–Grixó, formúlase como
continuación do polígono industrial de Afieiras e como remate do tecido urbano na marxe noroeste de
Santa Lucía. Siitúase na parroquia de San Salvador de Saiáns, contiguo ao SUD-01 e o SUND-01 e entre
Santa Lucía e o lugar de Grixó.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 115/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

A aposta pola dotación de solo industrial de xeito equilibrado territorialmente e sostible, constitúe un dos
obxectivos estratéxicos recollidos no presente PXOM. Enmarcada nesta estratexia propúxose a inclusión dun
sector de solo urbanizable delimitado, na zona noroeste de Santa Lucía cunha posición estratéxica
vinculada á estrada PO-221 que foi recentemente ampliada. O documento en definitiva, propón a
creación dun ámbito crecemento industrial de calidade como continuación do polígono de Afieiras.
O ámbito sitúase na contorna de Santa Lucía e preto do lugar de Grixó. Os seus principais límites son, polo
norte zonas arboradas e o lugar de Grixó, polo sur a capital municipal, Santa Lucía, polo este o SUD-01, o
SUND-01 e o polígono de Afieiras e polo oeste zonas arboradas e de cultivo. Para a definición dos límites
propostos tomouse como criterio o apoio no viario e parcelario preexistentes. A delimitación proposta
exclúe do ámbito aqueles solos que polas súas características urbanísticas deban ser protexidos.
O interior do ámbito está ocupado a día de hoxe por masas arbóreas de especies de crecemento rápido.
Segundo o disposto no artigo 32.2.b) da LOUPMRG o plan xeral poderá excluír da categoría de solo rústico
de especial protección forestal “as áreas sen masas arboradas merecedoras de protección, lindeiras sen
solución de continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais, que resulten necesarias para o
desenvolvemento urbanístico racional”.
As áreas forestais non son merecedoras de protección ó tratarse de especies de crecemento rápido, o
ámbito atópase en continuidade co solo urbano, en concreto co polígono industrial de Afieiras, que a día
de hoxe está totalmente edificado e urbanizado, merecendo a condición de solo urbano, e son
necesarias para o desenvolvemento urbanístico racional, toda vez que como se expuxo nos diferentes
apartados da memoria, os dous ámbitos empresariais do concello (Mirallos e Afieiras) están totalmente
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colmatados pola edificación, sendo de vital importancia continuar o crecemento da actividade que
nestes momentos está a experimentar o municipio.
Tal e como se expuxo nos apartados precedentes o abastecemento de auga e saneamento contan con
capacidade suficiente, sendo necesario tan so conexionar o sector coas conducións que discorren polo
seu perímetro.
A enerxía eléctrica tamén é suficiente, habendo posibilidades de conexión no contorno, aínda que neste
caso estarase ó que dispoña a compañía subministradora no momento da realización da conexión á
rede.
No interior do ámbito, no límite co sector SUD-01 existe unha pequena fonte que xera un pequeno curso de
auga que vai de suroeste a nordeste. Este curso de auga incorporarase á ordenación do sector,
integrándose no sistema de espazos libres e zonas verdes, tal e como se contempla na lexislación vixente.
A continuidade co solo urbano e urbanizable residencial fai que se poidan producir certos conflitos de
compatibilidade, motivo polo cal, en continuidade co regato antes indicado, proxe´ctase un amplo
sistema xeral de zonas verdes que serve de transición entre o uso residencial e o industrial.
Por outra banda este ámbito resolverá ademais dos seus propios enlaces co sistema xeral viario os do
parque empresarial de Afieiras. Este ámbito a día de hoxe atópase ubidado en continuidade co solo
urbano, ó nordeste e cun único acceso a través da estrada PO-226. Esta situación fai que as
comunicacións deste ámbito cara ó sur e oeste, como por exemplo cara Caldas ou a N-550, teñen que
atravesar obrigatoriamente o solo urbano coas molestias e incidentes que esta situación está a xerar nun
sistema viario urbano insuficientemente dimensionado para o tráfico pesado.
A clasificación do sector SUD-04 ven a solventar este problema. Este novo solo urbanizable sitúase como
charnela entre o polígono de Afieiras e a estrada PO-221, principal comunicación con Caldas de Reis, e a
partir de aquí, a través da nova variante coa N-550.
Tamén se propón un novo viario, adscrito ó desenvolvemento deste solo que conecta a estrada PO-221
coa estrada PO-226 de maneira que se completan a través desta actuación de solo industrial tres cuartos
de círculo dunha hipotética circunvalación á vila de Sta. Lucía
Estas cuestións tamén sustentan a clasificación deste ámbito dende o punto de vista do desenvolvemento
urbanístico racional.
No tocante á ordenación do ámbito, preverase unha cuantía de solo destinado a usos terciarios coa
finalidade de englobar o tanatorio existente, e ademais, coa ubicación destes usos en continuidade coa
zona verde de sistema xeral prevista, servir de transición entre o solo residencial a zona verde e o solo
industrial.
5.1.4.1.1. Ordenación pormenorizada do solo urbanizable delimitado SUD-02
Delimitación do ámbito: plantéxase un sector de solo urbanizable en continuidade do solo urbano de Sta.
Lucía de 30.368 m2 de superficie. A conexión co sistema viario realizarase a través das rúas circundantes
coas que se atopa en continuidade (rúas cinco e seis).
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O ámbito abarca nove parcelas.

TITULAR
JOSÉ CASAL
PROYECTALIA
CONCELLO 1
CONCELLO 2
CONCELLO 3
CONCELLO 4
OUTROS
VIARIO

SUPERIFICE (M2)
5.498
693
668
1.197
10.514
8.647
437
2.714
30.368

Non se prevé superficie de sistemas xerais exteriores.
As dotacións interiores que se manteñen están constituídas polos viarios existentes cunha superficie de
2.714 m2.
Distribución de usos e aproveitamentos: Plantéxanse os seguintes usos pormenorizados: residencial
colectiva en edificación aberta (vivenda libre), residencial colectiva en edificación aberta (vivenda
protexida) e reserva autonómica de vivenda protexida. As ordenanzas de aplicación para cada unha das
dúas primeiras zonas son as que figuran con carácter xenérico na normativa do PXOM para o resto do solo
urbano. A ordenanza de aplicación da reserva autonómica de vivenda protexida será a mesma que para
a zona residencial colectiva en edificación aberta.
Prevese unha reserva de vivenda protexida que é lixeiramente superior ó 10% cumprindo suficientemente a
reserva que para o concello de Moraña foi calculada no apartado correspondente do PXOM.
ORDENANZA
Resid. colectiva en edificación aberta
Resid. colectiva en edificación aberta en
V.P.P.
TOTAL
R.A.V.P.

SUP. DE SOLO
777 m2
4.728 m2

OCUPACIÓN
50%
50%

ALTURA
2,5
3,5

1.452 m2

50%

2,5

6.957 m2
454 m2

50%

3,5

EDIFICABILIDADE
971 m2
8.274 m2
1.815 m2
11.060 m2
795 m2

Reservas de terreos para dotacións: Plantéxase na zona central do ámbito unha gran zona verde
complementaria da Carballeira de Sta. Lucía de maneira que se converta na expansión natural do que é o
verdadeiro centro da capital municipal. Con esta actuación preténdese a obtención dun grande espazo
libre, de dimensión aínda maior que a da carballeira existente, unido a esta a través dunha pequena zona
de transición ou charnela.
Por outra banda o viario previsto por en valor a capela da Concepción remarcada con oputra zona verde
que serve de transición entre a gran praza e o solo rústico circundante.
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A dotación de equipamento ubícase nun lateral da praza contribuíndo a conformar un espazo pechado e
máis urbano.
A zona verde supera con folgura o estandar previsto na lexislación vixente. A parcela de equipamento
cumpre suficentemente co estándar.
Tamén se prevé a reserva autonómica de vivenda protexida, en continuidade coa parcela do
equipamento en proporción superior á indicada na LOUPRG.
CÓDIGO
SLV-EL901
SLV-ZV907
SLE-SC904
RAVP

SUPERFICIE
9.889 m2
3.740 m2
1.804 m2
454 m2

Rede de comunicacións: Plantéxase un viario perimetral á nova praza que organiza a edificación así como
outro que partindo do solo urbano se dirixe de manira directa cara á capela da Concepción, liberando a
fronde desta de edificación.
O viario está deseñado a partir de dúas seccións tipo, unha de 14 m e outra de 12,30 que son as que máis
abondan no resto do solo urbano. Neste caso ó non existir ningunha rúa no solo urbano con sección de 16
m óptase por non considerar ningunha das novas rúas como principais e polo tanto libres da obriga de
prever anchos maiorres de 16 m.
A distribución da primeira no que se refire á sección transversal está constituída por beirarrúas a ambos
lados de 1,80 m de ancho, dúas bandas de aparcamento en liña de 2,20 m de ancho cada unha e dous
carrís de tráfico rodado de 3 cada un.
A distribución da rúa de 12,30 m plantéxase con dúas sección diferenciadas dependendo do ámbito: na
rúa que dende a carballeira de Sta. Lucía ata a capela da Concepción consta de dúas beirarrúas de 3 m
de ancho cada unha que incorporan un alcorque corrido de 1,2 m de ancho para colocación de sendas
filas de árbores e dous carrís para circulación rodada de 3,15 m cada. A rúa que vai dende o núcleo de
Mos cara ó sur conta con beirarrúas de 2 m a cada lada, unha banda de aparcamento de 2,20 m e dous
carrís para tráfico rodado de 3,05 m cada un.
A superficie destinada a viario ascende a 7.522 m2. Sobre esta superficie prevese un total de 84 prazas de
aparcamento.
Redes de servizos:
Abastecemento de auga: prevese un sistema de abastecemento de auga en anel dende a rede existente
pechando o circuíto que discorres polas rúas cinco e seis e polo camiño que vai a Mos. A densidade do
ámbito estímase en 35 viv/Ha, ó preverse 101 vivendas en total. Cunha poboación media de 2,5
habitantes por vivenda a poboación estimada do ámbito ascende a 252 habitantes. Cunha dotación
media de 200 l/hab/día serán necesarias unhas previsións diarias de abastecemento de 50,5 m3.
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Saneamento de augas residuais: prevese un sistema de saneamento separativo por gravidade. Todas as
condccións será de PVC de 315. A conexión á rede existente realizarase ós colectores ó leste do ámbito.
Estes colectores pasan ó pe do sector non sendo necesaria ningún tipo de conexión exterior.
A sobrecarga causada á EDAR existente, como consecuencia deste novo desenvolvemento ascende a
50,5 m3/día, totalmente compatible co exceso de capacidade actual.
Saneamento de augas pluviais: estas augas serán conducidas ata o punto máis baixo do sector
conectadas aquí coa rede existente.
Enerxía eléctrica: A enerxía eléctrica coa que conta na actualidade o núcleo de Sta. Lucía está
suficientemente dimensionada. Ubicaranse dous centros de tranformación ó máis próximos posible ós
centros de consumo. Esta actuación dado o seu escaso tamaño non ocasionará unha sobrecarga de
consideración na rede.
Alumeado público: ubicaranse dous centros de mando no ámbito dos centros de transformación, dende o
que partirán as diferentes liñas de alumeado para dar servizo tanto ás rúas como á zona verde xerada.
Todas as conduccións serán enterradas baixo as beirarrúas.
Telecomunicacións: plantéxase unha liña de telefonía que entronca coa rede xeral á altura da rúa seis e
percorre todas a rúa soterrada baixo as beirarrúas.
Integración da ordenación cos elementos valiosos da paisaxe e vexetación: Dentro do ámbito non existen
especies vexetais de interese téndose realizado na maior parte da súa superficie importantes movementos
de terras. O entorno está adicado maioritariamente a plantacións forestais de especies de crecemento
rápido.
O sector fai de límite entre o solo urbano de Sta. Lucía e o solo rústico circundante. Dende ese punto de
vista a disposición das vivendas agrupadas en tres bloques que diminúen a altura das tres ás dúas plantas
na dirección na que o solo urbano avanza cara ó solo rústico, contribúe a unha axeitada transición no
territorio. O anterior ó anterior tamén habería que engadir a existencia dunha gran praza central que pon
en valor a carballeira de Sta. Lucía e a relaciona coa capela da Concepción, contribuíndo á integración
entre as dúas realizades territoriais. Por último a disposición das edificacións en bloque aberto fai que non
se xeren pantallas edificadas.
Capacidade dos sistemas xerais:
Sistema xeral viario. O sistema xeral vario ó que se conectará este ámbito está constituído polas rúas
periféricas á actuación, integradas na malla urbana de Sta. Lucía. A día de hoxe non se teñen detectado
especiais problemas viarios nesta malla, máis alá do cruce entre as estradas PO-226 e PO-221. A escasa
entidade desta actuación non suporá sobrecarga no sistema xeral viario, que ademais experimentará unha
considerable melloría coa execución do PXOM e a previsión de novos viarios que alivien o tráfico do
enlace mencionado.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 120/150

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

Sistema xeral de abastecemento: O abastecemento ó solo urbano de St.a Lucía realízase a través dos
depósitos de 1.200 m3. A cifra dos 50,5 m3/diarios non resulta significativa no montante total do depósito
existente.
Sistema xeral de saneamento: O saneamento do solo urbano de Sta. Lucía está constituído por unha EDAR
cunha capacidade de 342 m3/h. Repartindo o consumo xerado polo novo desenvolvemento ó longo do
día obtemos unha repercusión de 2,10 m3/h, o que representa un 0,6% da capacidade total.
Plan de etapas: dado o escaso tamaño da actuación executarase nunha única etapa co seguinte
cronograma:
•

Proxecto de equidistribución: aprobación inicial nun ano dende aprobado o PXOM

•

Proxecto de urbanización: aprobación inicial nun ano dende aprobado o PXOM

•

Construción das vivendas: catro anos dende concluídas as obras de urbanización.

Delimitación en Polígonos: o ámbito a desenvolver constituirá un único polígono e desenvolverase polo
sistema de cooperación.
Cumprimentación dos estándares legais

SUD-02

TOTAIS

SUP
SUP
SUP
OCUP ALT
ORD.
EDIF
TOTAL NETA
30.367 27.654 EA 2.229 0,5
2,50
EA 4.728 0,5
3,50
30.367

27.654

6.957

ESTANDAR

ZV
9.889
3.740

EQUIP VIARIO

1.804

7.522

13.629 1.804
45%
123% 16%

7.522
25%

10%
18%

10%

PLAZ. PLAZ. PLAZ.
VPP RAVPP APROV
PUB PPRIV. TOTAIS
84
147
231
1.815
454
2.786
8.274
84

231

1.815

454

11.060

0,36

2,09

16%

4,10%

0,40

55
0,25

221
2

10%

2,50%

0,4

Avaliación económica:

URBANIZACIÓN VIARIO
URBANIZACIÓN ZONAS VERDES
TOTAL
REPERCUSIÓN POR SUP. BRUTA
REPERCUSIÓN POR EDIFCAB.

PREZO UNITARIO €/m2
SUPERFICIE m2
TOTAL
80,00
7.522
601.760,00 €
30,00
13.629
408.870,00 €
21.151
1.010.630,00 €
36,54 €/m2
91 €/m2

5.1.4.2. Cuantificación da edificabilidade estimada para o solo urbanizable delimitado
Sector
SUD-01
SUD-02
SUD-03
SUD-04
TOTAL

Denominación
Santa Lucía
noroeste
Santa Lucía
Mos
Santa Lucía
sur
Santa Lucía
Grixó

–
-

Sup. total
delim. (m²)

Sup.
neta m²

Uso

Ocup.
%

Aprov.
m²/m²

42.443

41.058

Resid.

--

0,37

30.367

27.654

Resid.

--

0,4

32.409

32.409

Resid.

--

0,37

118.508

114.904

Indust.

65%

0,70

223.727
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Tipoloxía
Viv.
Colectiva
Viv.
Colectiva
Viv.
Colectiva
Naves
industriais

Densid
viv/ha

Sup. Edific.
Total m²

Sup. Resid.
M²

Nº viv.

35

15.191

15.191

149

35

11.060

11.060

105

35

11.991

11.991

113

--

80.433

--

--

118.675

38.242

367
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5.1.5. ORDENACIÓN E CUANTIFICACIÓN DAS CAPACIDADES DO SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO
5.1.5.1. Ordenación do solo urbanizable non delimitado
Clasifícanse como tal aquelas áreas que poden ser obxecto de transformación, fundamentalmente polos
seus valores de posición respecto aos sistemas xerais viarios e de infraestruturas e que non tendo a
condición de solo urbano, núcleo rural ou rústico, tampouco teñen establecidos prazos dentro da estratexia
do Plan Xeral.
Identifícanse dous ámbitos de solo urbanizable non delimitado que se enumeran a seguir:
Codigo

Nome

SUND-01

Santa Lucía – As Afieiras

SUND-02

Santa Lucía – Este

A)

SUND-01. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO RESIDENCIAL-TERCIARIO DE SANTA LUCÍA –
AFIEIRAS.

O sector de Solo Urbanizable Non-delimitado Residencial-terciario SUND-01 de Santa Lucía – Afieiras está
situado nos terreos vacantes entre o polígono industrial de Afieiras e o núcleo urbano de Santa Lucía e en
contacto co sector SUD-01. Pretende rematar o borde norte da vila dando continuidade ao tecido urbano
da vila de Santa Lucía, de xeito que o uso terciario se situará como transición entre o ámbito residencial e o
industrial, conseguindo un illamento máis adecuado entre o polígono industrial e o tecido residencial.
B)

SUND-02. SECTOR DE SOLO URBANIZABLE NON DELIMITADO RESIDENCIAL DE SANTA LUCÍA – ESTE.

O sector de Solo Urbanizable Non-delimitado Residencial SUND-02 de Santa Lucía – Este está situado ao
leste da vila e vai dende as proximidades da zona verde da carballeira de Campenlos ata o sector SUD-02.
Constitúe unha reserva de solo que formalizará o remate da vila de Santa Lucía nesa zona.

5.1.5.1. Cuantificación da edificabilidade estimada para o solo urbanizable non delimitado
Área

Sup. Total
delimit m²

Denominación

SUND-01

Santa Lucía
Afieiras

–

SUND-02

Santa Lucía – Este

As

TOTAL

28.828
37.514
66.342

Uso

Aprov.

Residencial

0,12

Terciario

0,18

Residencial

0,30

Sup. Edific. Total
m²

Sup. Edific.
Resid.

8.648

5.189

11.254

11.254

19.902

16.443

5.1.6. ORDENACIÓN DO SOLO RÚSTICO
Establece a LOUPMR e posteriores modificacións, no seu artigo 15, que constituirán solo rústico os terreos
que deban ser preservados dos procesos de desenvolvemento urbanístico, indicando a continuación as
causas desta protección. Na práctica, isto fai que unha vez definido o solo urbano en base á malla e aos
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servizos urbanos, os núcleos rurais en base ao recoñecemento dos asentamentos e a súa tipoloxía e o solo
urbanizable como o non-protexible con aptitudes para ser desenvolvido en base ao desenvolvemento
urbanístico sustentable, o solo rústico sexa o resto do termo municipal.
Unha vez definida a superficie do solo rústico do termo municipal, haberá que determinar o tipo de
protección aplicable a cada unha das zonas, tomando como base os datos obtidos da información
urbanística e o Estudo do Medio Rural contidos no presente Plan Xeral.
Así, atendendo á lexislación do solo e ao Estudo do Medio Rural, clasificarase o solo rústico do termo
municipal en solo rústico de protección agropecuaria, forestal, de augas, de espazos naturais, paisaxística,
de infraestruturas, de patrimonio e ordinaria.

5.1.6.1. Solo Rústico de Protección Agropecuaria.
De acordo co expresado no artigo 32.2.a) LOUPMR e posteriores modificacións, en Moraña non existe
ningunha concentración parcelaria e, polo tanto, salvo outros motivos de produtividade ou tamaño das
parcelas, non existe a obriga de se considerar zonas especialmente protexidas para usos agropecuarios
por este motivo. Polo que respecta á produtividade dos terreos habería que aclarar que no concello de
Moraña os terreos rústicos teñen unha escasa actividade agro-gandeira polo que, a pesares de non estar
estrictamente determinada por lei a protección destes terreos, procedeu a clasificar como solo de especial
protección agropecuaria aqueles solos concentrados e todos aqueles nos que se detectou o seu estado
de produción, aínda que non constitúan o sustento dunha base produtiva de importancia.
Así, clasifícase como solo de protección agropecuaria unha parte importante do concello distribuída en
todas as parroquias, en proporcións importantes nas de San Lourenzo, Santa Xusta e Lamas. As áreas
agropecuarias sitúanse fundamentalmente nas zonas baixas do concello e que ocupan a parte central do
municipio, preto dos cursos de auga e dos asentamentos de poboación, procedendo polo tanto a súa
protección, segundo os preceptos establecidos pola LOUPMR e posteriores modificacións.
O total do solo protexido ascende a 598,31Ha que representan o 14,51% da superficie do concello.

5.1.6.2. Solo Rústico de Protección Forestal.
As áreas forestais sitúanse fundamentalmente nas zonas altas do concello, sendo nunha proporción moi
importante en man común, procedendo polo tanto a súa protección, segundo os preceptos establecidos
pola LOUPMR e posteriores modificacións.
Os montes veciñais en man común identificados en Moraña segundo a Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia son os que se enumeran a seguir e que aparecen recollidos
na planimetría correspondente:

Parrquia
01. Amil (San Mamede)
documento para aprobación inicial
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Montes veciñais en man común segundo datos catastrais e medición cartográfica e que aparecen na
planimetría correspondente:

Parroquia

Superficie

01. Amil (San Mamede)
02. Cosoirado (Santa María)
03. Gargantáns (San Martiño)

95,89 ha
167,43 ha

04. Lamas (Santa Cruz)

82,27 ha

05. Laxe (San Martiño)

130,74 ha

06. Moraña (San Lourenzo)
07. Moraña (Santa Xusta)

14,62 ha
23,19 ha

08. Rebón (San Pedro)

262,54 ha

09. Saiáns (San Salvador)

250,46 ha

Superficie total

1.027,14 ha

O total do solo protexido ascende a 2.257,94 ha que representan o 54,76% da superficie do concello.

5.1.6.3. Solo Rústico de Protección de Augas.
No seu día a Confederación Hidrográfica do Norte estableceu uns protocolos relativos á protección do
medio fluvial e á prevención do risco de inundacións, enmarcado dentro da normativa iniciada pola Ley
10/2001, de 5 de xullo, del Plan Hidrolóxico Nacional. Destes protocolos obtivéronse os seguintes criterios
aplicados pola citada confederación, baseados nas áreas de drenaxe dos leitos (A) (véxase a Delimitación
de Espacios Fluviais no Alto Miño en Meira ou no Río Parga)
- Leitos principais (A>65km2): distancia de protección de 100 m.
- Leitos secundarios (10km2<A<65 km2): distancia de protección de 50 m
No concello de Moraña non existe ningún río ou regato con cunca superior a 65 Km2 a excepcióndo Umia,
que non representa ningún risco de inundación a día de hoxe ó atoparse embalsado. A cunca deste río
recolle a de concellos limítrofes sendo a aportación do concello de Moraña a esta cunca de superficie
pouco considerable
En base ó anterior os cursos de augas existentes en Moraña clasifícanse como solo rústico de protección
de augas en función da capacidade de cada unha das súas concas. Así, e dada a grande variedade de
cuncas de drenaxe que existen no concello, moitas delas de moi escasa entidade, óptase polas seguintes
franxas de protección, todas elas máis conservadoras que as fixadas como criterio xeral pola
Confederación Hidrográfica.
- Leitos principais (A>50km2): distancia de protección de 100 m.
- Leitos secundarios (10km2<A<50 km2): distancia de protección de 75 m
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- Leitos secundarios (5km2<A<10 km2): distancia de protección de 50 m
- Resto de Leitos (<5 km2): distancia de protección de 25 m
A conca dos respectivos leitos reflíctese nos documentos correspondentes da información urbanística
(planos I-05.1, I-05.2 e I-05.3).
A rede fluvial engloba as concas dos ríos Umia (cunha superficie de 4.055,71 ha) que artella a maior parte
do concello, Unha pequena parte do concello pertence á cunca do río Lérez na zona sur (cunha superficie
de 60,18 ha). O río Umia, cos seus afluentes principais, os regos Grixó, Cornide e Gundeiro, afecta ao
territorio municipal de sueste a noroeste. Constitúe unha rede mesta con dirección predominante nordeste
a suroeste, con afluentes sueste-noroeste e noroeste-sueste.
Desde o punto de vista hidrográfico no termo municipal existen dúas concas, a do río Umia,

que

representaremos coa clave C-1 e que se atopa subdividida en diferentes concas primarias, e a do río Lérez
que nomearemos C-2.
O cadro resumo que ven agora especifica as superficies das diferentes concas:

Esquema de concas do río Umia
Conca principal

Concas primarias
C 1.1. Umia

1.506,89

C 1.2. Chaín

2.548,86

Concas secundarias (Umia)

138,66

C 1.1.2 Rego Grixó

604,34

C 1.1.3 Rego de Lareira

270,26

Concas secundarias (Chaín)

4.055,71 ha

Superficie (ha)

C 1.1.1 Rego Senande

C 1.1.4 Silvoso

C.1 Umia

Superficie (ha)

74,86
Superficie (ha)

C 1.2.1 Rio Agra

183,58

C 1.2.2 Rego Cornide

795,90

C 1.2.3 Rego de Xundeiro
C 1.2.4 Rego de Santa Susana

1058,57
28,90

Esquema de concas do río Lérez
Conca principal
C.2 Lérez
60,18 ha

Concas primarias
C 2.1. Lérez
Concas secundarias
C 2.1.1 Rego das Cortes

Superficie (ha)
60,18
Superficie (ha)
60,18

O total do solo protexido ascende a 529,79 ha que representan o 12,85% da superficie do concello.
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5.1.6.4. Solo Rústico de Protección de Espazos Naturais.
O PXOM clasifica como solo de rústico de protección de espazos naturais o humedal do encoro de Banxe
no río Umia, ao seu paso pola parroquia de Saians, a contorna dos muíños e dos saltos de auga do río
Gundeiro situados entre os núcleos de As Laxes e A Fontaíña na parroquia de Rebón, e a carballeira de
Santa Xusta no lugar de A Igrexa da parroquia de Santa Xusta.
O total do solo protexido ascende a 22,39 ha que representan o 0,54% da superficie do concello.

5.1.6.5. Solo rústico de Protección Paisaxística
Clasifícanse así, os fitos paisaxísticos, as zonas máis elevadas do concello, visibles desde os concellos
limítrofes, así como aquelas que pola súa topografía, moi pendente contra zonas máis chas, constitúen
elevacións significativas dentro da topografía do termo municipal. Estas proteccións localízanse na zona
suroeste do concello, no Monte do Acibal, na parroquia de San Pedro de Rebón. Por outra parte, tamén se
inclúen neste clasificación as áreas delimitadas como cuncas paisaxísticas, espazos tales como vales cun
especial valor paisaxístico. Estas proteccións están situadas ao longo do río Agra, ao seu paso polo
concello nas parroquias de San Pedro de Rebón e San Salvador de Saiáns.
O total do solo protexido ascende a 140,77 ha que representan o 3,41% da superficie do concello.

5.1.6.6. Solo Rústico de Protección de Infraestruturas.
Segundo a LOUPMRG e posteriores modificacións identifícase nos planos de clasificación cos terreos
destinados ás infraestruturas e as súas zonas de afección non susceptibles de transformación, que se
identifican no termo municipal de Moraña coas liñas límite de edificación das estradas tanto autonómicas
como provinciais, así como as zonas de servidume das liñas eléctricas, gasoduto e demais infraestruturas
urbanísticas situadas no solo rústico.
O total do solo protexido ascende a 78,17 ha que representan o 1,90% da superficie do concello.

5.1.6.7. Solo Rústico de Protección de Patrimonio.
Delimítanse no planeamento todos aqueles bens patrimoniais para a súa protección de acordo coa
lexislación sectorial vixente. Delimítanse como solo rústico de protección de patrimonio arqueolóxico
tódolos castros, mámoas e demais elementos inventariados e delimitados polo presente PXOM.
O total do solo protexido ascende a 20,66 ha que representan o 0,50% da superficie do concello.
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5.1.6.8. Solo Rústico de Protección Ordinaria.
De acordo co reseñado na lexislación do solo unicamente se clasifican dentro do termo municipal de
Moraña aquelas zonas que non tendo potencialidade productiva ningunha tampouco son aptas para
incorporar ó desenvolvemento urbanístico. Estámonos a referir a terreos de algunha canteira, zonas
invadidas pola edificación e non incluídas nos núcleos rurais nin no solo urbano ou aqueles que merezan tal
clasificación por atoparse en situacións similares.
O total do solo protexido ascende a 0,68 ha que representan o 0,02% da superficie do concello.

5.1.7. CUANTIFICACIÓN TOTAL DA CAPACIDADE RESIDENCIAL DO PLAN EN COHERENCIA COAS PREVISIÓNS DE
CRECEMENTO.
Tendo en conta todos os apartados anteriormente estudiados pásase a continuación a cuantificar o
número de metros cadrados de uso residencial previstos polo Plan así como o número de vivendas.
VIVENDAS
EXISTENTES
S.U.C. MORAÑA

VIVENDAS PREVISTAS

VIVENDAS TOTAIS

M² USO
RESIDENCIAL

684

335

1019

180.431

0

26

26

4.696

N.R.H.T.

1098

623

1721

289.300

N.R.C.

630

587

1217

243.400

S.U.N.C. MORAÑA

S.U.D.

1

367

368

38.242

TOTAL

2413

1938

4351

756.069

Non se contempla a capacidade do solo urbanizable non delimitado ao non contar con prazos para o seu
desenvolvemento e, polo tanto, non afectar á estratexia nin afectar ao cumprimento do estándar de
sistemas xerais de equipamentos e espazos libres pois, segundo o estipulado no artigo 66.3.c), os plans de
sectorización conterán as súas propias cesións de sistemas xerais.
A capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende polo tanto a 756.069 m² equivalentes a 4.351
vivendas, das que son 2.413 existentes e 1.938 novas. Estes datos son totalmente coherentes coas
previsións de crecemento do parque inmobiliario de Moraña para os próximos 16 anos (catro cuadrienios)
coherente coas previsións de crecemento en base á concesión de licenzas nos últimos anos.
Aínda así, cómpre matizar as cifras aportadas nos seguintes termos:
- Das 1.938 vivendas previstas, 335 corresponden ao solo urbano de Santa Lucía. Cómpre aclarar
que a ocupación do 100% do solo urbano tal e como se calcula nos apartados da memoria é un
feito difícil de conseguir. Construcións existentes que non esgotan a edificabilidade e que non é
previsible que vaian ser demolidas nun futuro próximo, cuestións que derivan da estrutura da
propiedade e da súa titularidade, cuestións de oportunidade, etc. Fan que se poida considerar un
coeficiente de achegamento entre as previsións do PXOM e o que poida realmente ocorrer no
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período de vixencia deste, do 60%. Dese xeito, sobre as 335 vivendas previstas, pode considerarse
acorde coa realidade da edificación de Santa Lucía a cifra de 201 novas vivendas.
- No conxunto dos núcleos rurais prevense 1.210 novas vivendas. Respecto desta capacidade
convén aclarar que, independentemente do seu cómputo para o cumprimento dos estándares
legais, non semella coherente incluílo nas previsións de crecemento do concello, pois a
materialización da edificabilidade permitida pola norma reguladora correspondente é un proceso
individual de cada propietario, non suxeito a prazos ou obrigas, segundo se desprende do
indicado na lexislación vixente. Non obstante en base á coherencia do documento procede
estimar que no período de vixencia do PXOM poderase materializar o 50% desa capacidade, é
dicir, 605 novas vivendas.
- Así, das 1938 vivendas calculadas anteriormente, enténdese que serán materializadas, no
período de vixencia do PXOM (catro cuadrienios), un total de 806 novas vivendas, no conxunto do
solo urbano e núcleos rurais.
- Ás 806 vivendas anteriores, habería que engadir as 367 vivendas previstas en solo urbanizable
delimitado co que a cifra final ascendería a 1.173 novas vivendas previstas que, dado o período
de vixencia do PXOM estimado en 16 anos, dá unha cifra de 73 viv./ano. Esta cifra é inferior ao
previsto no apartado 2.7 no que se estima un crecemento de 78 viv./ano, sendo así totalmente
coherentes as previsións realizadas polo PXOM.
Como se pode observar, a previsión de crecemento anual en número de vivendas (73 viv./ano) durante a
vixencia do PXOM (16 anos) está próxima ao crecemento estimado nos últimos anos no concello
(78 viv./ano). Estas previsións de crecemento son conservadores e non contemplan un escenario no que o
aumento de vivendas poida ser maior. Por este motivo decídese a clasificación como SUND (Solo
Urbanizable Non Delimitado) de

dúas áreas que poden ser obxecto de transformación, áreas cuxo

desenvolvemento queda supeditado ao esgotamento do solo clasificada como SUD (Solo Urbanizable
Delimitado).
Calendario establecido por cuadrienios para o desenvolvemento dos diferentes tipos de solo:
TIPO DE SOLO
Solo urbano non
consolidado

CUADRIENIO 1

CUADRIENIO 2

CUADRIENIO 3

CUADRIENIO 4

SUNC-01
SUNC-02
SUD-01

Solo urbanizable delimitado

SUD-02
SUD-03
SUD-04

Licenza directa (SUC e NR)

documento para aprobación inicial
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5.1.8. CUANTIFICACIÓN E DEFINICIÓN DE SISTEMAS XERAIS
Os sistemas xerais previstos no Plan Xeral aparecen recollidos nos planos correspondentes de clasificación
do solo e ordenación.
Procédese a continuación á súa cuantificación e programación a efectos de xustificar os parámetros de
aplicación derivados da lexislación urbanística e do regulamento de planeamento en vigor.
5.1.8.1. Sistema Xeral de Infraestruturas. Viario
Constitúen o Sistema Xeral viario a totalidade do sistema de estradas autonómicas, provinciais e municipais
que serven de soporte para a comunicación e enlace dos núcleos de poboación.
Os sistemas xerais viarios recollidos no plano C-100 de Estrutura Xeral e Orgánica do Territorio, de acordo co
estipulado na lexislación vixente, garanten unha correcta conexión de todas as entidades e núcleos de
poboación. A efectos de posibilitar a programación e garantir as posibilidades de execución, realízase a
continuación o cadro de sistemas de nova creación, indicando a administración responsable da súa
execución.

DENOMINACIÓN
TIPO
Enlace SUD-04 coa estrada
PO-221_Treito Caldas (N-640) –
Moraña
Estrada

CODIFICACIÓN PXOM

SUPERFICIE M²

SXI-VR-01 pb-pro

ADMINISTRACIÓN
ACTUANTE

8.148 m² Adscrito ao SUD-04

5.1.8.2. Sistema xeral de infraestruturas. Servizos urbanísticos.
A)

Abastecemento de auga.

O abastecemento actual da rede do concello para o núcleo urbano de Santa Lucía e os núcleos rurais
limítrofes conta con dous depósitos situados nos lugares de A Bouza, na parroquia de Santa Xusta, cunha
capacidade de 400 m³, e A Penagrande, na parroquia de Laxe, cunha capacidade de 800 m³ para unha
capacidade total de 1.200 m³. Os depósitos contan co subministro de auga da ETAP (estación de
tratamento de auga potable) situada no concello veciño de Cuntis, xa que o concello de Moraña carece
dela, e cunha capacidade de subministración de 170 m³/h.
Considerando os consumos que establece o Plano Hidrolóxico Galicia Costa para municipios de esta
poboación e nivel de industrialización, é dicir, 220 L/hab. día., a capacidade de abastecemento de auga
actual é suficiente para unha poboación equivalente de 5.455 habitantes.

Consumo de auga previsto
vivendas novas

Habitantes (1,76 hab./viv.)

1.173

2.064

Habitantes previstos
Habitantes abastecidos actualmente

1.100
total
consumo (l/día)
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Se consideramos a extensión do abastecemento de auga á totalidade do termo municipal obtemos as
seguintes cifras:

Consumo de auga previsto
vivendas novas
Habitantes previstos

Habitantes (1,76 hab./viv.)

1.173

2.064

Habitantes existentes a día de hoxe

4.309
total

6.373
1.402.060

consumo (l/día)

Á vista disto considérase que a totalidade do termo municipal, nas súas máis optimistas previsións de
crecemento, pode estar subministrada polas infraestructuras de abastecemento e tratamento de auga
existentes na actualidade (1.200 m3 de capacidade nos depósitos e 4.080 m3 de capacidade de
captación e tratamento)
B)

Saneamento.

O número total de habitantes previstos é de 6.373 polo que a EDAR situada no polígono de As Afieiras,
cunha capacidade de tratamento de 342 m³/h, resulta suficiente para dar servizo aos crecementos
considerados e as necesidades industriais ou de outros usos do concello (53 m3/h), incluso se toda a rede
estivese conectada con esta EDAR.
Os polígonos industriais actuais están conectados ao sistema xeral de saneamento do concello e prevese
a conexión do polígono industrial programado á mesma rede.
C) Outros servizos.
A actividade agro-gandeira no concello de Moraña, con ser moderada, aconsella a implantación dun
punto de recollida de residuos agrogandeiros como así o recolle o ISA. Por outra banda, tamén contempla
a localización de un depósito controlado de produtos procedentes de escavacións e obras xa que o
concello de Moraña xera un volume relevante deste tipo de residuos.
Por estes motivos, proponse reservar unha parcela destinada a estes fins no novo parque empresarial que
se cree como desenvolvemento do SUD-04.
Cuantificación do sistema xeral de Infraestruturas. Servicios urbanísticos:
TIPO

CÓDIGO

SXI

SU001

SXI

SU002

SXI

SU003

NOME
EDAR
Depósito de
auga
Depósito de
auga

LUGAR
Polígono Industrial
Afieiras
05.04_Fontenla
07.02_A Bouza

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
05. Laxe
(San Martiño)
07. Moraña
(Santa Xusta)
TOTAL EXISTENTES
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TOTAL SISTEMA XERAL DE INFRAESTRUTUAS

4.971,25

Cuantificación do sistema local de Infraestruturas. Servizos urbanísticos:
TIPO

CÓDIGO

NOME

LUGAR

PARROQUIA

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

SLI

SU101

Depósito de auga

01.13_Torre de Arriba

01. Amil
(San Mamede)

Pr

Ex

378,71

SLI

SU102

EDAR

01.14_Vilacova

01. Amil
(San Mamede)

Pb

Ex

279,10

SLI

SU103

EDAR

01.08_Piñeiro

01. Amil
(San Mamede)

Pb

Ex

83,04

SLI

SU104

Depósito de Auga

01.09_Pumardatán

09.Amil
(San Mamede)

Pb

Ex

53,65

SLI

SU105

EDAR

01.02_Barro

09.Amil
(San Mamede)

Pb

Ex

270,28

SLI

SU201

Depósito de auga

02.01_Cosoirado

02. Cosoirado
(Santa María)

Pb

Ex

693,20

SLI

SU202

EDAR

02.01_Cosoirado

02.Cosoirado
(Santa María)

Pb

Ex

690,55

SLI

SU301

Depósito de auga

03.01_A
Espedregueira

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pr

Ex

979,27

SLI

SU302

Depósito de auga

03.04_San Martiño

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pr

Ex

442,99

SLI

SU303

Depósito de auga

03.01_A
Espedregueira

03. Gargantáns
(San Martiño)

Pr

Ex

314,73

SLI

SU304

Depósito de auga

03.01 Espedregueira

03.Gargantáns
(San Martiño)

Pr

Ex

384,03

SLI

SU305

Depósito de auga

03.02_O Muíño

03.Gargantáns
(Sam Martiño)

Pb

Ex

266,75

SLI

SU306

EDAR

03.03_Paraños

03.Gargantáns
(San Martiño)

Pb

Ex

269,61

SLI

SU401

Depósito de auga

04.05_A Peroxa

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pr

Ex

1.463,36

SLI

SU402

Saneamento_Pozo
de bombeo

04.04_A Igrexa

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

66,76

SLI

SU403

Saneamento_Pozo
de bombeo

04.04_A Igrexa

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

127,04

SLI

SU404

EDAR

04.07_O Souto

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

174,97

SLI

SU405

Saneamento_Pozo
Bombeo

04.03_Grixó

04.Lamas (Santa
Pb
Cruz)

Ex

315,02

SLI

SU406

EDAR

04.06_Silvoso

04.Lamas (Santa
Pb
Cruz)

Ex

131,68

SLI

SU501

Depósito de auga

05.07_Trambosríos

05. Laxe
(San Martiño)

Ex

380,49
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SLI

SU502

Depósito de auga

05.07_Trambosríos

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

346,99

SLI

SU503

Depósito de auga

05.07_Trambosríos

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

247,84

SLI

SU504

Depósito de auga

05.05_A Penagrande

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

194,95

SLI

SU505

Depósito de auga

05.05_A Penagrande

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

335,29

SLI

SU506

Depósito de auga

05.04_Fontenla

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

341,19

SLI

SU507

Depósito de auga

05.01_O Casal

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

280,41

SLI

SU508

Depósito de auga

05.01_O Casal

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

124,34

SLI

SU509

Depósito de auga

05.05_A Penagrande

05. Laxe
(San Martiño)

Pr

Ex

685,55

SLI

SU510

EDAR

05.01_O Casal

05. Laxe
(San Martiño)

Pb

Ex

113,58

SLI

SU511

EDAR

05.05_Penagrande

05. Laxe
(San Martiño)

Pb

Ex

239,85

SLI

SU601

EDAR

06.04_Sorrego

06. Moraña
(San Lourenzo)

Pb

Ex

126,16

SLI

SU602

EDAR

06.02_Portopereiro

06. Moraña
(San Lourenzo)

Pb

Ex

52,03

SLI

SU603

EDAR

06.04_Soar

06. Moraña
(San Lourenzo)

Pb

Ex

271,68

SLI

SU604

Depósito de auga

06.02_Portopereiro

06. Moraña (San
Pb
Lourenzo)

Ex

305,59

SLI

SU701

EDAR

07.02_A Bouza

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

216,59

SLI

SU702

Servizos urbanísticos
Mirallos

Polígono Industrial
Mirallos

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

4.847,82

SLI

SU703

Depósito de Auga

07.10_Longás

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

512,30

SLI

SU704

EDAR

07.03_As Casiñas

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

76,83

SLI

SU705

Saneamento_Pozo
de bombeo

07.10_As Teixugueiras

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

165,04

SLI

SU801

Depósito de auga

08.10_Rebón de
Arriba

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

2.407,78

SLI

SU802

Depósito de auga

08.03_O Calvo

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

1.790,71

SLI

SU803

Depósito de auga

08.04_O Castro

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

193,27

SLI

SU804

Depósito de auga

08.09_O Pazo

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

875,79

SLI

SU805

Depósito de auga

08.10_Rebón de
Arriba

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

496,82
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SLI

SU806

Depósito de auga

08.05_A Fontaíña

08. Rebón
(San Pedro)

Pr

Ex

437,58

SLI

SU807

Depósito de auga

08.07_A Pallota

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

569,95

SLI

SU808

Saneamento_Pozo
de bombeo

08.04_Castro

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

111,71

SLI

SU809

Depósito de auga

08.08_A Pasada

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

157,17

SLI

SU810

Depósito de auga

08.08_A Pasada

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

195,18

SLI

SU811

Depósito de auga

08.08_A Pasada

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

582,47

SLI

SU812

Saneamento_Pozo
bombeo

08.08_A Pasada

08. Rebón
(San Pedro)

Pb

Ex

27,58

SLI

SU813

EDAR

08.11_Redondonio

08. Rebón (San
Pedro)

Pb

Ex

482,39

SLI

SU814

Saneamento_Pozo
bombeo

08.04_Castro

08. Rebón (San
Pedro)

Pb

Ex

41,52

SLI

SU815

Depósito de auga

08.10_Rebón de
Arriba

08. Rebón (San
Pedro)

Pb

Ex

1.421,15

SLI

SU901

Depósito de auga

09.01_A Alberguería

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

1.004,22

SLI

SU902

Depósito de auga

09.11_Saiáns

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

183,52

SLI

SU903

Depósito de auga

09.11_Saiáns

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

137,80

SLI

SU904

Saneamento_Pozo
bombeo

09.01_A Alberguería

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Ex

51,12

SLI

SU905

Saneamento_Pozo
de bombeo

09.06_As Cortiñas

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Ex

75,60

SLI

SU906

Saneamento_Pozo
de bombeo

09.06_As Cortiñas

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Ex

126,85

SLI

SU907

Saneamento_Pozo
de bombeo

Santa Lucía

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Ex

40,54

SLI

SU908

EDAR

09.07_O Covelo

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Ex

216,86

SLI

SU909

Saneamento_Pozo
bombeo

09.10_Sabadín

09. Saiáns (San
Salvador)

Pb

Ex

105,30

SLI

SU910

EDAR

09.11_Saiáns

09. Saiáns (San
Salvador)

Pb

Ex

127,46

SLI

SU911

Depósito de auga

09.13_Suigrexa

09. Saiáns (San
Salvador)

Pb

Ex

1.938,60

SLI

AP701

Aparcamento
Mirallos

Polígono Industrial
Mirallos

07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb

Ex

4.256,62

TOTAL EXISTENTES 35.304,82
TOTAL SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUTURAS
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5.1.8.3. Sistema xeral de zonas verdes e espazos libres.
Establece a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores
modificacións, no seu artigo 47 que o Plan Xeral deberá prever Sistema Xeral de Espazos Libres e Zonas
Verdes de dominio e uso públicos, en proporción non inferior a 15 metros cadrados por cada 100 metros
cadrados de uso residencial.
A capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende segundo os apartados precedentes a
756.069 m².
As zonas verdes e espazos libres, tanto existentes como previstos polo plan, teñen polo tanto que ser
superiores a 113.410 m². A xustificación do cumprimento deste estándar exprésase no cadro adxunto.
TIPO

CÓDIGO

SXV

ZV001

SXV

ZV002

SXV

ZV003

SXV

ZV004

NOME
Zona verde da
Mámoa de
Santa Lucía
Carballeira de
Campenlos
Carballeira de
Santa Lucía
Carballeira de
Santa Xusta

LUGAR
Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Lucía
07.04_A Igrexa

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)

Pb/Pr

Ex/Pro

Pr

Ex

2.050,45

Pb

Ex

2.410,49

Pb

Ex

4.312,98

Pb

Ex

75.575,80

TOTAL EXISTENTES

SXV

ZV005

SXV

ZV006

SXV

ZV007

Mirallos
Zona verde Campo
da Feira Vella
Zona verde
Afluente rego Grixó

Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Lucía

07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)

SUP (m²)

84.349,72

Pb

Pro

20.536,49

Pb

Pro

2.286,51

Pb

Pro

20.664,40

TOTAL PROGRAMADAS

43.487,40

TOTAL SISTEMA XERAL DE ZV

127.837,12

Como se pode apreciar no cadro adxunto, as dotacións, a nivel de zonas verdes, neste momento xa non
son insuficientes para a poboación existente. Coas que se programan cóbrense non só as necesidades da
poboación actual, senón as das previsións do planeamento en función da clasificación do solo.
Estes espazos libres existentes ou programados e as súas respectivas ampliacións sitúanse segundo a
estratexia do Plan de fortalecemento da capital municipal de Moraña, das implantacións periféricas e de
equilibrio territorial e parroquial co que se consegue un certo equilibrio entre posición destes espazos e
concentracións de habitantes que gozan os mencionados espazos libres.
Ademais destas zonas verdes de sistema xeral existen outros de sistema local que complementan o
equipamento municipal.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 134/150

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

5.1.8.4. Sistema Xeral de Equipamentos.
Da análise efectuada en epígrafes anteriores e da información que se desprende dos planos de
clasificación e información, hai que sinalar que o concello de Moraña non é deficitario en solo destinado a
estes fins, aínda que si presenta desequilibrios nos usos existentes destes solos.
Establece a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia e posteriores
modificacións, no seu artigo 47, que o Plan Xeral deberá prever Sistema Xeral de Equipamento Público en
proporción non inferior a 5 metros cadrados por cada 100 metros cadrados de uso residencial.
A capacidade real do Plan Xeral de uso residencial ascende segundo os apartados precedentes a
756.069 m².
Os equipamentos de sistema xeral tanto existentes como previstos polo plan, teñen polo tanto que ser
superiores a 37.803 m². A xustificación do cumprimento deste estándar exprésase no cadro adxunto.
TIPO

CÓDIGO

NOME

LUGAR

SXE

DC001

Gardería infantil
Santa Lucía

Santa Lucía

SXE

DC002

CPI Santa Lucía

Santa Lucía

SXE

DP001

Polideportivo

Santa Lucía

SXE

DP002

Polígono Industrial
Mirallos

SXE

DP003

SXE

DP004

SXE

SC001

SXE

SC002

SXE

SC003

SXE

AD001

SXE

SA001

Piscinas
municipais
Campo de
fútbol
Campo de
fútbol
Centro de
Interpretación
do Patrimonio
Cultural
Edificio
sociocultural
Casa da Cultura
Castelao
Casa do
Concello
Centro de
Saúde

SXE

SA002

Centro de Día

05.05_A Penagrande

SXE

CM001

Mercado
Municipal

Santa Lucía

07.02_A Bouza
Santa Lucía
07.04_A Igrexa
09.03_O Buelo
Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Lucía

PARROQUIA
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
05. Laxe
(San Martiño)
09. Saiáns
(San Salvador)

Pb/Pr

Ex/Pro

Pb

Ex

1.189,72

Pb

Ex

18.731,90

Pb

Ex

2.358,94

Pb

Ex

4.055,04

Pb

Ex

9.212,51

Pb

Ex

6.827,60

Pb

Ex

4.225,04

Pb

Ex

1.916,22

Pb

Ex

1.458,18

Pb

Ex

783,99

Pb

Ex

1.136,11

Pb

Ex

1.416,79

Pb

Ex

705,50

TOTAL EXISTENTES
SXE

DP005

SXE

SA003

Instalacións
deportivas As
Coritñas
Ampliación do
Centro de
Saúde

54.014,54

Polígono Industrial
Mirallos

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Pro

20.576,20

Sta. Lucia

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Pro

1.448,83

TOTAL PROGRAMADOS
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TOTAL SISTEMA XERAL DE EQUIPAMENTOS 76.042,57

Como se pode apreciar no cadro adxunto, as dotacións, a nivel de equipamentos, neste momento eran
suficientes para a poboación existente. Coas que se programan cóbrense non só as necesidades da
poboación actual, senón as das previsións do planeamento en función da clasificación do solo.

5.1.8.5. Cuantificación dos sistemas locais.
1.- Sistema local de zonas verdes e espazos libres:
TIPO

CÓDIGO

SLV

ZV101

SLV

ZV102

SLV

ZV301

SLV

ZV302

SLV

ZV303

SLV

ZV401

SLV

ZV402

SLV

ZV403

SLV

ZV501

SLV

ZV502

SLV

ZV503

SLV

ZV601

SLV

ZV602

SLV

ZV603

SLV

ZV604

SLV

ZV701

SLV

ZV702

SLV

ZV703

NOME
Zona verde A
Picota
Carballeira do
Santuario de Amil
Zona verde San
Martiño
Zona verde _
campo da festa
Paraños
Zona verde _
parque infantil
Carballeira
Campo de Antón
Zona verde
Zona verde _
campo da festa
O Souto
Zona verde _
campo da festa
A Penagrande
Zona verde da
fonte
Zona verde
Zona verde _
campo da festa
Soar
Zona verde _
parque infantil
Zona verde As
Cerdeiras
Zona verde_
campo da festa
Sorrego
Zona verde As
Pontellas
Zona verde As
Teixugueiras
Zona verde A
Bouza
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LUGAR
01.07_A Picota
01.05 A Chan
03.04_San Martiño
03.03_Paraños
03.03_Paraños
04.02_Chaián de
Abaixo
04.02_Chaián de
Abaixo

PARROQUIA
01. Amil
(San Mamede)
01. Amil
(San Mamede)
03. Gargantáns
(San Martiño)
03. Gargantáns
(San Martiño)
03. Gargantáns
(San Martiño)
04. Lamas
(Santa Cruz)
04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb/Pr

Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

125,70

Pb

Ex

12.486,67

Pr

Ex

5.569,63

Pb

Ex

1.691,06

Pb

Ex

297,21

Pb

Ex

2.026,43

Pb

Ex

420,70

04.07_O Souto

04. Lamas
(Santa Cruz)

Pb

Ex

2.237,98

05.05_A Penagrande

05. Laxe
(San Martiño)

Pb

Ex

3.225,66

Pb

Ex

246,85

Pb

Ex

388,28

Pr

Ex

1.909,48

Pr

Ex

371,63

Pr

Ex

1.901,98

Pr

Ex

3.669,53

Pr

Ex

10.943,70

Pb

Ex

11.244,36

Pr

Ex

5.922,39

05.02_Chaián
05.02_Chaián
06.03_Soar
06.04_Sorrego
06.01_As Cerdeiras
06.04_Sorrego
07.08_As Pontellas
07.10_As Teixugueiras
07.10_A Bouza

05. Laxe
(San Martiño)
05. Laxe
(San Martiño)
06. Moraña
(San Lourenzo)
06. Moraña
(San Lourenzo)
06. Moraña
(San Lourenzo)
06. Moraña
(San Lourenzo)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
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SLV

ZV704

SLV

ZV801

SLV

ZV901

SLV

ZV902

SLV

ZV903

SLV

ZV904

SLV

ZV905

SLV

ZV906

Zona verde
Alende
Zona verde
Rebón de Arriba
Zona verde _
campo da festa
Saiáns
Carballeira
Campo de
Lebón
Zona verde O
Buelo
Zona verde
Afieiras
Zona Verde O
Covelo
Zona Verde de
Mos

07.01_Alende
08.10_Rebón de
Arriba

07. Moraña
(Santa Xusta)
08. Rebón
(San Pedro)

Pr

ex

3.629,79

Pr

Ex

10.557,50

09.11_Saiáns

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

1.272,92

09.05_Corrigatos

09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

3.951,99

Pb

Ex

1.216,43

Pb

Ex

4.531,20

Pb

Ex

1.454,84

Pb

Ex

287,17

09.03_O Buelo
Polígono Industrial
Afieiras
09.07_O Covelo
09.08_Mos

09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns (San
Salvador)
09. Saiáns (San
Salvador)

TOTAL EXISTENTES
SLV

ZV705

SLV

ZV907

SLV

EL901

Zona verde As
Teixugueiras
Zona verde
SUD-02
Espazo Libre
SUD-02

07.10_As Teixugueiras
Santa Lucía
Santa Lucía

07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)

91.581,08

Pb

Pro

1.999,60

Pb

Pro

3.613,30

Pb

Pro

9.920,48

TOTAL PROGRAMADOS

15.533,48

TOTAL SISTEMA LOCAL DE ZV 107.114,46

2.- Sistema local de equipamentos:
TIPO

CÓDIGO

NOME

SLE

DC101

EEI de Amil

01.05_A Chan

SLE

DC301

EEI de
Gargantáns

03.01_A
Espedregueira

SLE

DC401

EEI de Lamas

04.07_O Souto

SLE

DP701

Polígono Industrial
Mirallos

SLE

DP901

SLE

DP901

SLE

SC101

SLE

SC102

SLE

SC103

Zona deportiva
Mirallos
Campo de fútbol
de Corrigatos
Zona deportiva
Afieiras
Casa da Cultura
de Amil
Sala usos
múltiples e pista
polideportiva
Edificio auxiliar ó
Santuario de Amil

SLE

SC501

Local social

05.05_A Penagrande

SLE

SC502

Edificio

05.05_A Penagrande
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LUGAR

09.11 Saiáns
Polígono Industrial
Afieiras
01.05_A Chan
01.05_A Chan
01.05_A Chan

PARROQUIA
01. Amil
(San Mamede)
03. Gargantáns
(San Martiño)
04. Lamas
(Santa Cruz)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
01. Amil
(San Mamede)
01. Amil
(San Mamede)
01. Amil
(San Mamede)
05. Laxe
(San Martiño)
05. Laxe

Pb/Pr Ex/Pro

SUP (m²)

Pb

Ex

2.049,06

Pb

Ex

878,98

Pb

Ex

1.302,19

Pb

Ex

2.261,43

Pb

Ex

9.301,64

Pb

Ex

1.719,03

Pr

Ex

1.119,00

Pb

Ex

2.874,22

Pb

Ex

2.511,74

Pr

Ex

246,37

Pb

Ex

989.91
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sociocultural

(San Martiño)

SLE

SC503

Local social

05.06_Querguizo

SLE

SC601

Local social

06.03_Soar

SLE

SC701

Local social

07.02_A Bouza

SLE

SC702

SLE

SC703

SLE

SC801

Local social

SLE

SC802

Edificio
sociocultural

08.03_O Calvo

SLE

SC901

Local social

09.01_A Alberguería

SLE

SC902

Local social

09.10_Sabadín

SLE

SC903

Polígono Industrial
Afieiras

SLE

RE101

SLE

RE401

SLE

RE801

SLE

RE901

SLE

RE902

SLE

RE903

SLE

CE201

SLE

CP101

SLE

CP201

SLE

CP301

SLE

CP401

SLE

CP501

SLE

CP601

SLE

CP701

SLE

CP801

SLE

CP901

SLE

CM701

SLE

CM901

Sociocultural
Afieiras
Santuario dos
Milagres de Amil
Ermida das
Virtudes
Capela de San
Roque
Capela de Santa
Margarida
Capela de Santa
Lucía
Capela de Nosa
Señora da
Concepción
Cemiterio de
Cosoirado
Igrexa Parroquial
de San Mamede
Igrexa Parroquial
de Santa María
Igrexa Parroquial
de San Martiño
Igrexa Parroquial
de Santa Cruz
Igrexa Parroquial
de San Martiño
Igrexa Parroquial
de San Lourenzo
Igrexa Parroquial
de Santa Xusta
Igrexa Parroquial
de San Pedro
Igrexa Parroquial
de San Salvador
Comercial
Mirallos
Comercial
Afieiras

Local social
(Ruínas)
Sociocultural
Mirallos
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07.02_Alende
Polígono Industrial
MIrallos
08.10_Rebón de
Arriba

01.05_A Chan
04.05_A Peroxa
08.09_O Pazo
09.12_Santa
Margarida
Santa Lucía
09.08_Mos
02.01_Cosoirado
01.09_Pumardatán
02.01_Cosoirado
03.04_San Martiño
04.04_A Igrexa
05.05_A Penagrande
06.02_Portopereiro
07.04_A Igrexa
08.12_ San Pedro
09.13_Suigrexa
Polígono Industrial
Mirallos
Polígono Industrial
Afieiras

05. Laxe
(San Martiño)
06. Moraña
(San Lourenzo)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
07. Moraña
(Santa Xusta)
08. Rebón
(San Pedro)
08. Rebón
(San Pedro)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
01. Amil
(San Mamede)
04. Lamas
(Santa Cruz)
08. Rebón
(San Pedro)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
09. Saiáns
(San Salvador)
02. Cosoirado
(Santa María)
01. Amil
(San Mamede)
02. Cosoirado
(Santa María)
03. Gargantáns
(San Martiño)
04. Lamas
(Santa Cruz)
05. Laxe
(San Martiño)
06. Moraña
(San Lourenzo)
07. Moraña
(Santa Xusta)
08. Rebón
(San Pedro)
09. Saiáns
(San Salvador)
07. Moraña
(Santa Xusta)
09. Saiáns
(San Salvador)

Pr

Ex

433,96

Pr

Ex

65,56

Pb

Ex

1.536,82

Pb

Ex

403,83

Pb

Ex

979,80

Pr

Ex

772,11

Pb

Ex

1.338,15

Pr

Ex

1.400,10

Pr

Ex

1.502,49

Pb

Ex

908,52

Pr

Ex

2.765,76

Pr

Ex

146,08

Pr

Ex

593,31

Pr

Ex

779,50

Pr

Ex

123,92

Pr

Ex

188,96

Pr

Ex

368,91

Pr

Ex

1.951,48

Pr

Ex

634,04

Pr

Ex

1.700,11

Pr

Ex

2.309,86

Pr

Ex

1.937,38

Pr

Ex

2.239,28

Pr

Ex

2.208,30

Pr

Ex

5.508,52

Pr

Ex

5.349,14

Pb

Ex

998,73

Pb

Ex

646,79
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TOTAL EXISTENTES
SLE

SC904

Equipamento
sociocultural do
SUD-02
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Santa Lucía

09. Saiáns
(San Salvador)

Pb

Pro

39.791,41
1.400,00

TOTAL PROGRAMADOS

1.400,00

TOTAL SISTEMA LOCAL DE EQ

41.191,41
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CAPÍTULO 6. RELACIÓN DO PXOM CON OUTRAS NORMATIVAS SECTORIAIS
6.1. RELACIÓN DO PXOM COAS DOT
As determinación excluíntes das DOT refírense neste caso ós núcleos principais do Concello:
“2.4.1.

Constitúen núcleos principais dos restantes concellos e das parroquias rurais aqueles onde se

localice a capitalidade municipal, así como aqueloutros que comparativamente desempeñan unha
maior centralidade socioeconómica no seu ámbito.
2.4.2. Procurarase que se concentren nos núcleos principais dos concellos as dotacións básicas de tipo
administrativo, docente, sanitario, cultural e demais servizos de carácter local.”
O PXOM de Moraña dá cumprimento á esta determinación excluínte ó ubicar o desenvolvemento
urbanístico e as novas dotacións no núcleo de Santa Lucía.

“3.1.2. Só poderán ter a consideración de ámbitos aptos para o desenvolvemento urbano aqueles solos
que reúnan os requisitos de necesidade e idoneidade e que, de acordo coa lexislación urbanística e os
criterios e determinacións destas DOT, sexan clasificados como solo urbano ou urbanizable”.
O PXOM de Moraña concentra os únicos desenvolvementos residenciais previstos en Santa Lucía para o
remate da trama urbana, en zonas, que polo seu grado de alteración a día de hoxe non poden incluírse
en ningunha das categorías de solo rústico especialmente protexido.

“3.1.3. Os instrumentos de ordenación do territorio e os plans xerais de ordenación municipal identificarán
aqueles asentamentos ou novas agrupacións que non se integren na malla urbana ou na rede de núcleos
e que precisen de accións de recualificación para acadar os obxectivos de calidade de vida, cohesión
social e integridade ambiental e paisaxística propostos no modelo territorial destas Directrices. Con dito fin,
outorgaráselles a clasificación urbanística que lles corresponda atendendo á lexislación vixente.”
No Concello de Moraña non existen asentamentos destas características.

“3.1.4.

Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico que prevexan o

desenvolvemento de actuacións de carácter residencial deberán fundamentar as súas previsións nun
diagnóstico xustificado da necesidade de novas vivendas no horizonte temporal establecido na súa
estratexia de actuación que, a tal efecto, deberá fundamentarse nas previsións do ritmo da evolución das
condicións sociodemográficas e socioeconómicas do seu ámbito de influencia.”
O PXOM de Moraña na súa Memoria xustifica oportunamente a coherencia das previsións de solo
urbanizable residencial coa dinámica de crecemento do parque de vivendas.

“3.1.5. Os instrumentos de ordenación territorial e o planeamento urbanístico:
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a.

Non poderán conter previsións de crecementos residenciais desvencellados dos asentamentos

preexistentes salvo que se correspondan con aquelas áreas áreas de recualificación identificadas co
obxectivo de reconducir as dinámicas de ocupación do territorio incompatible cun modelo de
desenvolvemento sustentable.
b. Deberán garantir a accesibilidade e mobilidade, prestando especial atención a fórmulas de transporte
sostible (colectivo, en bicicleta, a pé, etc.), en función das necesidades e características de cada un deles
en concreto, para o cal contemplarán as análises necesarias baseadas na consideración das
necesidades de desprazamento existentes e derivadas das previsións do planeamento.
c.

A

localización

de

centros

atractores

de

desprazamentos

(centros

comerciais,

grandes

desenvolvementos residenciais, hospitais, etc.) considerará a súa articulación coas devanditas fórmulas de
transporte sostible.
d. Priorizarán a compactación das cidades, vilas e núcleos existentes fronte á súa expansión sobre terreos
en estado natural, mediante operacións de rehabilitación, reforma e consolidación no seu interior.
Asemade, evitaranse os crecementos ao longo das vías de comunicación
e.

Establecerán medidas tendentes á incorporación de usos deficitarios (distintos do residencial) e á

mestura de usos complementarios, evitando ordenacións monofuncionais e segregacións económicas e
sociais.
f. Incluirase a perspectiva do metabolismo urbano nas súas análises de partida na medida do posible,
contemplando medidas para a súa mellora atendendo as consideracións contidas na Memoria destas
DOT.
g. Deberán conter as análises e a planificación precisa para que o organismo de cunca correspondente
poida avaliar a garantía da existencia de reservas de auga suficiente e da viabilidade da captación,
tratamento e distribución da auga potable, da recollida da auga residual e a súa depuración,
reutilización ou vertedura a medio receptor de forma sostible, para as necesidades presentes e futuras da
poboación e actividades existentes, de maneira que non se permitan novos desenvolvementos
urbanísticos sen garantía de servizo a teito de planeamento.
h.

Incluirán unha parte de análise, caracterización e diagnóstico das principais actividades

socioeconómicas do concello, en termos tanto de ocupación do territorio como de ocupación da
poboación activa, así como das respectivas estratexias de acción futura, nomeadamente no que atinxe á
utilización do solo.”
Determinación excluínte 3.1.5.:
a) Non se prevén crecementos residencias desvencellados dos asentamentos preexistentes.
b) A dimensión de Santa Lucía e a súa baixa densidade non está a xerar nestes momentos
problemas serios de mobilidade. O PXOM a través dos desenvolvementos plantexados tanto en
solo urbano non consolidado como en solo urbanizable prevé viarios alternativos que melloran o

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 141/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

tráfico rodado no cruce das estradas autonómicas no centro da vila, xerando itinerarios de borde
que dean solución ó tráfico xerado nos parques empresariais existentes.
c) O solos no contorno de Santa Lucía, nos que están previstos centros atractores de
desprazamentos, están intimamente vencellados ó sistema viario.
d) O PXOM compacta os núcleos rurais e limita os crecementos ó longo das vías de
comunicación excepto naquelas zonas nas que o propio organismo titular da estrada xa ten
executado travesías. Aínda así nesta zonas non se delimitan crecementos máis alá da última
vivenda edificada.
e) O PXOM prevé como usos complementarios ó residencial, a ampliación da oferta de solo
empresarial, esgotado a día de hoxe nos dous parques xa executados. Por outra banda nos solos
para desenvolvemento residenciais contémplase unha detemrinada proporción de usos terciarios.
f) O metabolismo urbano xa foi tratado no punto 2.1.4. referido anteriormente.
g) O PXOM contempla os cálculos necesarios e precisos para a avaliación da sustentabilidade do
ciclo hídrico.
h) O PXOM inclúe unha análise das principais actividades socioeconómicas do concello así como
unha análise da demanda real existente.

Determinación excluínte 3.1.6.: O PXOM define os núcleos en base ó indicado esta determinación.
Determinación excluínte 3.1.7.: O sistema de núcleos e a súa tipoloxía é definido polo PXOM.
Determinación excluínte 3.1.8.: As determinacións referidas neste punto aparecen recollidas na Análise do
Modelo de Asentamento poboacional que figura no PXOM.
Determinación excluínte 3.1.9.: No termo municipal existen núcleos polinucleares que se delimitan en
atención á existencia de lazos de cohesión.
Determinación excluínte 3.1.10.: Nos núcleos delimitados salvo casos puntuais non é necesario deseñar
novos viarios interiores más alá dos xa existentes. Os crecementos lineais ó longo das estradas
supramunicipais, os máis importantes, están amparados case sempre na existencia de urbanización previa
e servizos urbanísticos.
Determinación excluínte 3.1.11.: O PXOM realiza unha análise da coherencia entre as necesidades de
crecemento dos núcleos rurais e as previsións de crecemento do concello.
Determinación excluínte 3.1.12.: Non resulta de aplicación.
Determinación excluínte 3.1.13.: O PXOM especifica na normativa as condicións específicas do uso de
turismo rural.
Determinación excluínte 3.1.14.: O PXOM contén un mapa de asignación de riscos no que se pode
apreciar que ningún desenvolvemento previsto entra en contradicción con zonas de risco alto ou medio.
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Determinación excluínte 3.2.3.: A proposta de parque empresarial que prevé o PXOM está conectada coas
estradas de maiores prestacións do concello, creando unha nova variante a partir destas.
Determinación excluínte 3.2.4.: Non resulta de aplicación.
Determinación excluínte 3.2.6.: A ubicación do futuro parque empresarial ten en conta a topografía
favorable do seu contorno, a distancia ós asentamentos de poboación, a distancia ó patrimonio
catalogado, así como as actividades productivas primarias e terciarias, non necesitando, de acordo co
previsto no ISA, accións de corrección, mitigación ou compensación.
Determinación excluínte 3.2.7.: Dado o tamaño da actuación do novo parque empresarial será totalmente
factible a aparición de espazos destinados á innovación, investigación e viveiros de empresas .
Determinación excluínte 3.2.8.: Na ficha de desenvolvemento do sector proponse a creación dun órgano
xestor do parque empresarial.

6.2. RELACIÓN DO PXOM COA NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDADE
O presente planeamento dá cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e supresión
de barreiras arquitectónicas nos seguintes extremos:
1.- Solo urbano consolidado: A regulación da accesibilidade ós espazos públicos urbanizados recóllese nos
diferentes apartados do título VI, procedemento, capítulo 2 sobre condicións de urbanización.
2.- Solo urbano non consolidado
- Todas as rúas de nova apertura serán de largo igual ou superior a 10 m de maneira que, plantexando
tráficos rodados dunha soa dirección a aparcamento a un lado, permiten a creación de beirarrúas de 1,80
de largo ou máis.
- As pendentes nas rúas de nova apertura non superarán o 6%.
- Non se preverán itinerarios mixtos.
- No cómputo total das prazas de aparcamento terase en conta a reserva legal para minusválidos, a cal
deberá quedar definida correctamente nos proxectos de urbanización de cada área correspondente.
- A dimensión das prazas de aparcamento, definidas nos preceptivos proxectos de urbanización
adaptaranse ó indicado na lexislación sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
- Os vaos peonís, definidos nos preceptivos proxectos de urbanización adaptaranse ó indicado na
lexislación sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
- Os proxectos de urbanización darán cumprimento detallado, nos aspectos non contemplados por este
planeamento, á normativa sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
3.- Solo Urbanizable pendente de planeamento de desenvolvemento:
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Será o correspondente planeamento de desenvolvemento (plan parcial ou plan de sectorización) o que
dará cumprimento á lexislación vixente en materia de accesibilidade e supresión de barreiras
arquitectónicas.
4.- Solo Urbanizable delimitado con ordenación pormenorizada
- Todas as rúas de nova apertura serán de largo igual ou superior a 12 m de maneira que, plantexando
tráficos rodados de dúas direccións e aparcamento a un lado, permiten a creación de beirarrúas de 1,80
de largo ou máis.
- As pendentes nas rúas de nova apertura non superarán o 6%.
- Non se preverán itinerarios mixtos.
- No cómputo total das prazas de aparcamento terase en conta a reserva legal para minusválidos, a cal
deberá quedar definida correctamente nos proxectos de urbanización de cada área correspondente.
- A dimensión das prazas de aparcamento, definidas nos preceptivos proxectos de urbanización
adaptaranse ó indicado na lexislación sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
- Os vaos peonís, definidos nos preceptivos proxectos de urbanización adaptaranse ó indicado na
lexislación sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
- Os proxectos de urbanización darán cumprimento detallado, nos aspectos non contemplados por este
planeamento, á normativa sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.

6.3. RELACIÓN DO PXOM COA NORMATIVA SOBRE HABITABILIDADE
O presente planeamento da cumprimento á lexislación vixente en materia de habitabilidade.
O PXOM recolle na súa normativa (art. 5.2.5.) as condicións que regulan o espacio exterior de calidade.
O PXOM, en aqueles ámbitos de solo urbanizable con ordenación pormenorizada, define os espacios
exteriores de calidade que cumpren coas condicións indicadas na normativa, o que se ve reflexado nas
correspondentes fichas.
En aqueles ámbitos de solo urbano non consolidado pendentes da redacción dun Plan Especial así como
nos do resto do solo urbanizable delimitado e non delimitado serán os oportunos planeamentos de
desenvolvemento os que definan este espacio a partir dos condicionantes impostos polo PXOM.
No artigo 5.7.3. o PXOM define as condicións da vivenda exterior a partir de dous supostos básicos: novas
vivendas en solo urbano consolidado e solo de núcleo rural e novas vivendas en solo urbano non
consolidado e solo urbanizable delimitado e non delimitado.
O resto das condicións recóllense, en xeral e en particular no título V do PXOM.

documento para aprobación inicial

Documento_1:memoria 144/150

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

6.4. RELACIÓN DO PXOM COA NORMATIVA VIXENTE EN MATERIA DE RESIDUOS
A normativa vixente en Galicia en materia de residuos está representada pola Lei 10/2008, de residuos de
Galicia. Nesta lexislación indícase, no se artigo 21.3 que “Os instrumentos de plan urbanístico deberanse
adaptar ás determinacións dos plans da Xunta en materia de residuos nos prazos que determinen estes
plans e, en todo caso, na primeira modificación ou revisión do plan urbanístico”.
Neste momento está en vigor o Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia PXRUG 2010-2020,
aprobado por acordo do Consello da Xunta de 13 de xaneiro de 2011.
O concello de Moraña está integrado dentro de Sogama.
Acorde co indicado no citado Plan, o PXOM de Moraña prevé espazo para a construcción dun punto
limpo no novo polígono industrial que se creará como de desenvolvemento do sector SUD-04.
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CAPÍTULO 7.- CRITERIOS DE XESTIÓN. A EXECUCIÓN DO PLAN.
A través das súas determinacións para a xestión urbanística, o Plan Xeral trata de garanti-la posibilidade de
executar as súas propostas, clarificando o proceso a seguir para materializa-las actuacións previstas nas
distintas tramas e sistemas xerais.
Respecto á xestión urbanística encamiñada á execución do Plan podemos clasifica-las accións previstas
polo planeamento en tres grandes tipos, atendendo ás características dos operadores urbanos que
haberán de intervir no seu desenvolvemento:
-

As accións de iniciativa pública relativas á execución dos elementos básicos ou estruturais do territorio
e da cidade, tales como as relativas ao desenvolvemento dos sistemas xerais de comunicacións e
transporte, do sistema xeral de equipamento e espazos libres (os grandes equipamentos, grandes
parques urbanos, espazos e parques da periferia, etc.), as iniciativas de solo para asentar as
actividades económicas relevantes (polígonos de actividades ou parques empresarias), as accións
relativas á implantación de servizos de rango supralocal, a promoción de solo público para mante-las
políticas de vivenda, etc.

-

Caracteriza a estas actuacións o feito de depender de administracións distintas que a municipal,
responsable da xestión urbanística da vila. Desde o punto de vista da xestión do Plan Xeral, elas
constitúen o espazo para as accións de concertación e cooperación entre administracións.

-

En segundo lugar sitúanse as accións públicas ordinarias relacionadas coa urbanización, o
mantemento e a mellora da vila e o conxunto do concello.
Comprenden o conxunto de previsións da planificación relativas ao acabado da trama urbana que
acompaña ao crecemento urbano, a readaptación das infraestruturas ás novas necesidades que xera
a vila e o conxunto do territorio municipal (tales como melloras de viario existente, implantación de
novas infraestruturas, construción de aparcamentos, etc.), o remate, reposición, e modernización dos
servizos urbanísticos e a mellora do espazo público, a creación de equipamentos e espazos libres
requiridos polas novas necesidades sociais e a reparación dos déficits detectados, a regulación e
control dos usos do solo e da edificación, etc.
Este tipo de accións constitúen o espazo natural da actividade urbanística ordinaria da Administración
Municipal. O reto de xestión que formula a definición de obxectivos do Plan Xeral refírese á
implantación de procedementos de xestión ordinaria municipal eficientes e que dean resposta aos
novos mecanismos urbanísticos, que pasa pola creación de servizos específicos e á coordinación
entre eles.

-

En terceiro lugar sitúanse as accións privadas con incidencia na realidade urbanística. O Plan
urbanístico ten un importante contido regulador das mesmas, pero desde o punto de vista do Plan
como proxecto executivo, as accións privadas constitúen o material co que se enchen de contido
boa parte das propostas relativas á ordenación urbanística que se pretende alcanzar.
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Fundamentalmente, esta actividade privada vai dirixida á produción de edificios para vivendas e
outros usos nos terreos previstos ao efecto polo Plan. No nivel máis elemental, a actividade privada
limítase á construción nun espazo reservado que dispón dos servizos necesarios (é o caso da
edificación nun solar previamente urbanizado). Pero cada vez con máis frecuencia a actividade
privada de construción de edificios ten que facerse cargo da preparación previa ou simultánea dun
solo aínda non urbanizado, ou non totalmente urbanizado. Esta situación implica á iniciativa privada
no papel de axente non público que constrúe e engade á cidade infraestruturas, servizos e espazos
destinados a incorporase ao patrimonio público como unha parte máis do complexo sistema que
compón a cidade toda (as rúas, os parques, as infraestruturas, os espazos para o equipamento
público .... ). É neste terreo no que a xestión urbanística ten especial importancia porque da correcta
coordinación e control da actividade privada dependerá o éxito dunha acción de colaboración na
que os axentes non públicos asumen a responsabilidade de construír unha parte da cidade que
recaerá baixo a responsabilidade de conservación, xestión e goberno da Administración Municipal. O
éxito da xestión do desenvolvemento urbano no terreo das accións en que participa a iniciativa
privada é fundamental para o Éxito do Plan.

7.1.- A CONCERTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA A EXECUCIÓN DO PXOM
As actuacións estruturais promovidas polas distintas administracións públicas no terreo das infraestruturas de
comunicación e transporte, da creación de dotacións públicas, da promoción de operacións unitarias de
solo (residencial e de actividades) ou da política de vivenda, constitúen, en vilas de pequeno tamaño
como Santa Lucía, auténticos motores da transformación urbanística.
O carácter fortemente especializado e dividido por sectores das administracións inversoras (paradigmático
na administración do Estado, pero que se trasladou ás administracións rexionais) ocasiona con frecuencia
unha mingua da capacidade dinamizadora destas inversións públicas, cando non provoca efectos
urbanísticos indesexables que novas inversións públicas haberán de vir despois a corrixir.
Corresponde á Administración Local, como administración xeral en canto ao ámbito das súas
competencias e intereses sobre a cidade e o seu territorio, o papel de compatibiliza-las distintas accións
públicas e crear un marco de planificación capaz de optimiza-las sinerxías que xeran na cidade as
grandes intervencións públicas. A planificación xeral constitúe o marco adecuado para tales funcións, de
conseguirmos facer dela un proxecto de planificación estratéxico suficientemente complexo e atento ás
oportunidades que se derivan das distintas accións sectoriais.
En termos de xestión, a realización das determinacións e obxectivos do Plan Xeral neste terreo dependerán
da capacidade de crear un marco de concertación entre a administración urbanística local e as distintas
administracións para coordinar e compatibiliza-los proxectos ao servizo dos mellores resultados para o
desenvolvemento local.
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7.2.- A XESTIÓN MUNICIPAL DO PLAN XERAL
O obxectivo fundamental para a xestión do Plan, no seu período de vixencia é a consolidación do papel
directivo que corresponde ao Concello no desenvolvemento urbanístico.
A dotación de medios técnicos afectos á xestión urbanística constitúe un bo punto de partida para o
desenvolvemento da xestión da redacción do Plan Xeral, toda vez que a perspectiva executiva da
redacción pode ser contrastada e enriquecida desde a administración municipal nas fases de redacción
do planeamento.
A experiencia acumulada aconsella destacar catro liñas de mellora e avance na xestión urbanística
municipal:

-

En primeiro lugar, parece conveniente apostar pola creación de servizos técnicos adecuados para
sumar esforzos en torno aos obxectivos urbanísticos municipais.

-

En segundo lugar, é necesario traballar na liña da intervención municipal en materia de solo e
vivenda.

-

En terceiro lugar, parece necesario ter en conta a intervención municipal para estimular e impulsalas actuacións de urbanización integral.

-

En cuarto lugar convén chama-la atención sobre a necesidade de alcanzar un óptimo de
coordinación entre os servizos municipais para atender ao desenvolvemento do proxecto urbano
coordinando tódalas oficinas municipais con intervención no territorio.

7.3.- OS INSTRUMENTOS DE XESTIÓN DO SOLO PRIVADO
O establecemento do réxime xurídico do solo como unha matriz de dereitos e obrigas a exercitar a partir
da determinación, polo Plan, da magnitude do aproveitamento urbanístico recoñecido aos distintos
terreos, implica que a asignación dun aproveitamento urbanístico singularizado a determinados terreos (e
non a outros) leva consigo a obriga de sufraga-los custos da implantación dos servizos públicos que
demandará a incorporación á actividade urbana da cidade dos novos aproveitamentos.
A instrumentación de mecanismos eficaces para que os axentes privados que interveñen na actividade
económica de construción da cidade poidan materializar esta matriz de dereitos e obrigas, constitúe un
presuposto importante para a execución dos Plans.
En consecuencia, mediante as determinacións para a xestión urbanística, o Plan Xeral está garantindo a
posibilidade de execución das súas propostas.
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7.4.- A PROGRAMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE XESTIÓN
A programación, directamente vinculada á xestión, constitúe o instrumento mediante o cal se intenta
outorga-lo máximo realismo ás determinacións do Plan, sobre todo a aquelas de carácter positivo que
requiren actuacións de xestión e de inversión por parte da Administración, e as que deveñen das
necesidades da política de solo e vivenda e dos compromisos de urbanizar dos particulares.
Para iso a regulación normativa e a programación preverá os prazos en que se haberán de planear,
executar e edifica-las actuacións consideradas prioritarias, comprometendo a intervención municipal para
remove-la pasividade dos propietarios do solo, no caso de non alcanzarse a concertación cos mesmos a
efectos do desenvolvemento do solo.

7.5.- A EXECUCIÓN DO PLAN.
A perspectiva supralocal que se pretende incorporar á nova fase de desenvolvemento urbanístico a partires
da redacción do Plan, esixirá impulsar, desde a acción municipal, un proceso de concertación e
cooperación con outras administracións así como de atracción da participación de axentes e operadores
privados, públicos e sociais.
A creación dun aparato técnico-administrativo local, facilitará o impulso das actuacións necesarias para
garanti-la participación dos axentes públicos e privados.
Para a articulación dos mecanismos de execución das propostas que formula o Avance en relación ás
actuacións fundamentais relativas ao sistema de comunicacións, sistema de grandes espazos libres,
infraestruturas, dotacións públicas, áreas de actividade, empresariais, terciarias, de dotacións e de servizos,
ábrese unha fase ata a redacción do Plan que permitirá perfilar definitivamente características, contidos,
prioridades e programación, mediante as canles de información e participación previstas tanto para as
administracións coma para os particulares.
A articulación dos instrumentos de xestión do Plan haberá de establecerse á luz dos compromisos de
execución alcanzados, de maneira que se garanta razoablemente a viabilidade das actuacións que se
programen ou ás que se dea prioridade.
A execución do Plan fundamentarase nos seguintes principios:
-

Administra-las cesións derivadas do proceso urbano, para financia-la dotación de infraestruturas e
equipamentos e a formación do Patrimonio Municipal de solo, mediante a articulación de
mecanismos que garantan o cumprimento das obrigas legais de cesión de solos e financiamento da
urbanización, tanto no solo urbano non-consolidado coma no solo urbanizable.

-

Colaboración municipal para facilita-la execución e desenvolvemento daquelas iniciativas dos
particulares coherentes cos obxectivos e programa do Plan.

-

Intervención pública para evita-lo bloqueo das actuacións de urbanización que necesitan ser
garantidas para o cumprimento do programa e dos obxectivos e prioridades do Plan.
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-

Coordinación entre administracións tanto aos efectos da execución e desenvolvemento dos sistemas
xerais viario, de dotacións e de infraestruturas coma aos do desenvolvemento das políticas sectoriais
con incidencia no medio ambiente: forestais, de rexeneración e consolidación de espazos de
interese ambiental, de recuperación do patrimonio cultural, arquitectónico, arqueolóxico etc.

O equipo redactor:
Juan A. Caridad Graña

Isidro López Yáñez

Arquitecto

Arquitecto
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INFORME PREVIO Á APROBACIÓN INICIAL DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO
CONCELLO DE MORAÑA (PONTEVEDRA)

O Concello de Moraña remite o plan xeral de ordenación municipal solicitando informe previo á
aprobación inicial, conforme ó artigo 85.1 da Le¡ 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística
e protección do medio rural de Galicia.

I. ANTECEDENTES
I.1. Planeamento vixente
O Concello de Moraña conta na actualidade cun Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado
definitivamente o 3/08/2001, cunha modificación puntual do 7/06/2002.
En desenvolvemento da PXOM aprobáronse o plan parcial do solo industrial Monte Afieiras,
(18/04/2002); e o plan parcial da polígono industrial de Mirallos (2/08/2002).

I.2. Figuras de ordenación do territorio con incidencia supramunicipal
No DOG do 23/06/2005, publicouse o acordo da Consello da Xunta de Galicia do 6/05/2005, polo
que se aproba o proxecto sectorial refundido do aproveitamento hidroeléctrico do río Umia, Salto de
Hermida, nos concellos de Cuntis e Moraña.

I.3. Avaliación ambiental estratéxica.
Can data 15/09/2010, o Secretaria Xeral de Calidade e Aavliación Ambiental emite o Documento de
referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica que substitúe ao inicialmente emitido o
16/04/2009.

II. INFORME
II.1. Consideracións sobre o modelo territorial e a estrutura xeral e orgánica.
II.1.1. Capacidade residencial do plan.
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Canto ás dinámicas demográficas e edificatorias dos últimos anos, a poboación actual de
Moraña é, segundo os datos do Instituto Galego de Estatística (IGE), do 2009 de 4411 habitantes,
logo de sufrir un forte descenso poboacional nos ultimas 30 anos (5578 habitantes no uno 1981) o
que resulta contraditorio co incremento que prevé o plan de 1990 habitantes nos próximos 13
anos, e de 1757 novas vivendas fronte ós 2426 existentes.
Non se encontra claramente fundamentada esto previsión de tan elevado incremento
demográfico, que contrasta co leve crecemento que prevé o IGE para toda a comarca.
Segundo a memoria do Plan, o núcleo urbano de Santo Lucía contaba no ano 2001 con 264
vivendas existentes, incrementadas no ano 2008 ata un total de 684 vivendas, que viño a
consolidar a centralización da poboación do núcleo urbano. A poboación de Santa Lucía do
ano 2009 é de 850 habitantes. O PXOM prevé un incremento no núcleo urbano de 943 novas
vivendas, ata alcanzar un total 1627 vivenda para o ano 2022, cunha expectativa de crecemento
de 70 vivendas/ano para o núcleo urbano,

que se xustifica sobre base da dinámica de

crecemento dos últimos 10 anos, correspondente a un período de gran auxe construtivo
dificilmente extrapolable.
De acordo cos arts. 4.e), 14 ,da LOUG e 2, 10.1.a) do TRLS 2008, cómpre lembrar que a previsión
de novos desenvolvementos urbanísticos deberá estar fundamentada na necesidade real de
ocupar e transformar novas zonas que sexan necesarias para atender ás necesidades
razoadamente previsibles.

O informe fala dun inxustificado crecemento previsto polo plan no número de
vivendas e no número de habitantes, facendo referencia á capacidade
máxima establecida polo PXOM e non aos datos matizados que tamén
aparecen na memoria (apartado 5.1.7. CUANTIFICACIÓN TOTAL DA CAPACIDADE
RESIDENCIAL DO PLAN EN COHERENCIA COAS PREVISIÓNS DE CRECEMENTO). Estes
datos matizados rebaixan as previsións iniciais do plan no número de vivendas
ata o 60% no núcleo urbano de Santa Lucía e ao 50% nos núcleos rurais, datos
que consideramos que se achegan ao que pode ocorrer durante a vixencia do
plan.
En canto ao número de habitantes, é o resultado de considerar que se van
ocupar todas as vivendas e, ademais, con persoas que non residían
previamente no Concello. Este cálculo realízase para estimar as necesidades en
canto a servizos públicos do Concello para o caso máis desfavorable, e non
como estimación real xa que non ten en conta as segundas residencias, o
alugueiro, as migracións no propio Concello dende o rural, etc.
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Por todo isto consideramos que, aínda que valoraremos axustar estas previsións,
procede manter a proposta actual.

II.1.2. O modelo de ordenación.
Valórase o reforzamento da centralidade de Santa Lucía, potenciando o crecemento compacto
do solo urbano, situando o solo urbanizable como remate de borde. Porén:
1. Non poden admitirse as xustificacións do emprazamento do novo solo industrial, sector SUD.4, á
marxe dos dous polígonos industriais existentes, de acordo cos principios de racionalidade,
sostibilidade, e integración territorial (arts. 4 e 52 da LOUG) por canto resulta viable a ampliación
en áreas lindeiras co polígono de Afieiras, concentrando os usos industriais, e merecendo esa
zona a clasificación como solo rústico de protección forestal.

En base a isto procede substituír o novo solo industrial previsto SUD-04, por
ámbitos de crecemento do polígono industrial de Afieiras.

2. De conformidade co art. 46.6 da LOUG, o índice de edificabilidade aplicarase excluíndo, en
todo caso os terreos reservados ás dotnci6ns p6blicas que o plan manteña, para dar
cumprimento aos límites de sostibilidade dos arts. 46.2 e 46.3 (AR.PO 1 , AR.S02).

En base a isto procede modificar o cálculo da edificabilidade excluíndo os
terreos reservados ás dotacións públicas que o plan mantén para dar
cumprimento aos límites de sostibilidade dos arts. 46.2 e 46.3 nas áreas de
reparto AR-P01 e AR-S-02.

II.1.3. Dotacións urbanísticas.
1. Canto a suficiencia das infraestruturas de abastecemento de auga, estímase un consumo
medio de 150 litros/hab.día (apartado 5.1.8.2 da memoria) que resulta contraditorio coa
normativa do plan que nos seus arts. 5.8.1 e 6.2.5_1, establece unha dotación mínima diaria de
300 litros/hab.día. Non se inclúen as demandas para usos industriais.

Por todo isto procede modificar o apartado 5.1.8.2 da memoria e calcular de
novo as necesidades de abastecemento de auga, para o que se empregarán
os consumos que establece o Plano Hidrolóxico Galicia Costa para municipios
de esta poboación e nivel de industrialización, é dicir, 220 L/hab. día. Esta
dotación inclúe usos industriais.
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En canto ao artigo 5.8.1 da normativa do plan, fai referencia ao cálculo das
instalacións nos edificios e di que deberán estar preparadas para subministrar
300 l/hab. día, feito este que non entra en contradición co expresado no
apartado 5.1.8.2 da memoria que trata dos consumos previstos polo plan para o
conxunto do Concello. Polo tanto procede cambiar a redacción do artigo para
deixar claro este punto.
En referencia ao artigo 6.2.5_1 da normativa do plan que menciona o informe,
dicir que se refire ao cálculo das instalacións para cumprir as condicións de
urbanización que o plan establece, polo que non entra en contradición co
expresado no apartado 5.1.8.2 da memoria que trata dos consumos previstos
polo plan para o Concello. Polo tanto procede cambiar a redacción do artigo
para deixar claro este punto. Por outra banda hai un erro na segunda parte do
artigo, que fai referencia ao consumo máximo para o cálculo da rede para usos
non industriais, e di que se obterá multiplicando o consumo diario medio por
dous (2) e debe dicir que se obterá dividindo o consumo diario medio por (2).
Polo tanto procede cambiar a redacción do artigo para solucionar este erro.

2. Os cadros de dotacións xerais existentes e propostos, non resultan coherentes coa estratexia de
actuación dos sistemas xerais descrita no apartado 4.3.5 da memoria: as actuacións de
recuperación dos bordes fluviais do río Umia, Gundeiro e Arxeo non figuran recollidos nos cadros
de sistemas xerais de espazos libres e zonas verdes; ademais, algunhas das zonas verdes descritas
no referido apartado, figuran no cadro como sistemas locais, nomeadamente: carballeiras de
Santa Xusta, Campo de Antón e Campo de Lebón.

Este feito ten a súa explicación en que non se deixou claro dabondo na
memoria o que eran as propostas iniciais de espazos libres que se estaban a
considerar e as que finalmente se incorporaron ao plan. Procede polo tanto
corrixir os erros detectados.

3. O ISA, recolle a proposta de implantación dun punto de recollida de residuos agrogandeiros e
formúlase a localización de vertedoiros controlados de produtos procedentes de escavacións e
obras. Estas dotacións non figuran nas propostas no PXOM.
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Procede incorporalos á memoria, á estratexia de actuación e estudo
económico e á cartografía do plan. Estes ámbitos localizaranse no solo
urbanizable de uso industrial a desenvolver.

4. Algunhas dotacións que figuran na memoria e nos planos de ordenación do PXOM como
existentes non figuran recollidas no plano de información da situación actual. Deberán corrixirse
como dotacións propostas segundo os casos, nomeadamente: os SXE.DP701 e SXE.SC703 no
polígono de Mirallos (Santa Xusta de Moraña); os SLE.CM901, SLE.DP902 e SLE.SC903 no polígono
de Afieiras (Saiáns); o SLV.ZV703 no núcleo de As Teixugueiras (Santa Xusta de Moraña), e o
SLV.ZV904 no núcleo de O Buelo (Saiáns), parcialmente executado.

Procede corrixir os erros incorporando as dotacións mencionadas aos planos de
información.

5. Non figuran resoltos os accesos as seguintes dotacións públicas: SLE.DP902, no polígono de
Afieiras (Saiáns); SLI.SU702, no polígono de Mirallos (Santa Xusta de Moraña); e SLE.DP101no núcleo
de A Chan (Amil). Deberá excluírse o viario norte existente no polígono de Afieiras (Saiáns) da
cualificación como SLV.ZV 904.

Con respecto á dotación do polígono de Afieiras SLE-DP902 comprobouse que si
existe o acceso, pero hai un erro de representación polo que procede corrixilo
na cartografía do plan.
Con respecto á dotación do polígono de Mirallos SLI-SU702, comprobouse que o
acceso realízase a través da dotación SLI-AP701, aparcamento que conta
cunha vía no perímetro que dá acceso á citada dotación.
Con respecto á dotación do lugar de A Chan en Amil SLE-DP101 comprobouse
que forma parte do recinto da dotación SLE-SC102, sala de usos múltiples, polo
que procede corrixir a cartografía e na memoria do plan para incluílo como
parte integrante da dotación SLE-SC102.
O informe tamén fai referencia ao viario norte do polígono de Afieiras que está
incluído na cualificación como SLV-ZV904, polo que procede corrixir a
cartografía e a memoria para excluíla da citada cualificación.
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II.2. Clasificación do solo
II.2.1. Clasificación do solo urbano.
1. Atendendo aos planos de información, non se acredita que algúns ámbitos do solo urbano
proposto, reúnan os requisitos para a súa clasificación de acordo co art. 11 da LOUG:


Bolsa cualificada como SXV.ZV006, ao sur do solo urbano.



Solos destinados ás dotacións SXE.DP002 e SEX.DPOD3, ao sur do polígono de Mirallos.

Con respecto ao ámbito SXV-ZV006 procede modificar a clasificación de solo
urbano a solo rústico.
Con respecto aos solos destinados ás dotacións SXE-DP002 e SXE-DP003,
procede manter a clasificación como solo urbano xa que cumpren cos
requisitos que establece a LOUG no artigo 11, a saber, estaren incluídos na malla
urbana existente, estes solos están pegadas ao polígono industrial de Mirallos
que cumpre os requisitos para ser clasificado como urbano, e estaren dotados
de servizos urbanísticos con características adecuados para servir á edificación
existente, como así se comprobou.
2. De conformidade co art. 22 da LOUG, 12.2.b e 14.2 do Texto refundido da le¡ do solo
(RDL.2/2008, do 20 de xuño) a transformación do solo urbanizable en urbano farase efectiva co
remate das actuacións de urbanización. Deberá acreditarse a categorización como solo urbano
consolidado, no API.01 non figura resolto o viario perimetral oeste de acceso a parcela
dotacional SLE.DP902) e no APl.02 (non figura executadada a urbanización e aparcadoiros da
zona oeste).
A día de hoxe as actuacións de urbanización están rematedas, tanto o viario perimetral oeste de
acceso a parcela dotacional SLE-DP902 no API-01 como a urbanización e aparcadoiros da zona
oeste no APl-02.

3. Asemade, a clasificación como urbano do polígono P.02 de Mirallos, virá condicionada á
xusfificaci6n de estar incluído nunha malla urbana existente.

Considerar, con respecto a este punto, que os terreos de Mirallos pódense
considerar integrados nunha malla urbana porque foron froito dun proceso
transformador de solo urbanizable a solo urbano, estando totalmente urbanizado
a día de hoxe. O polígono está bordeado en 2/3 partes do seu perímetro por
solo urbano consolidado e non foi incluído no seu día dentro do polígono de
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Mirallos por unha cuestión de oportunidade. O polígono considérase totalmente
integrado na malla urbana, tan só pendente dun proceso integral de
transformación.

II.2.2. Clasificación do solo urbanizable.
1 .De conformidade co anteriormente apuntado, sobre a capacidade residencial do plan e o
modelo de ordenación (arts. 4.e),14,15 e 32 da LOUG) non poden ser clasificados como solo
urbanizable terreos que merezan a clasificación como solo rústico. Agás que o PXOM incorpore a
xustificación das excepcionalidades que expresa o art. 32.2 da LOUG:


O solo urbanizable delimitado SUD-04, figura no plano de información I-14 como área de
interese ambiental e produtivo. As masas arbóreas; que cumpren funci6ns ecolóxicas e
produtivas deberán clasificarse cama solo rústico de protección forestal.

En base a isto procede substituír o novo solo industrial previsto SUD-04, por
ámbitos de crecemento do actual polígono industrial de Afieiras.



O xacemento arqueolóxico GA 36032013 que ocupa parte do SUD.03, deberá delimitarse
coa súa área de afección e clasificarse como solo rústico de protección do patrimonio.

Segundo o informe elaborado polo equipo de arqueólogos, o xacemento
arqueolóxico GA36032013 non ten área de afección, só ten área de protección
integral arqueolóxica. O GA36032013 sitúase na zona verde SXV-ZV002 que foi
xerada a partires dos traballos arqueolóxicos que se levaron a cabo para o
desenvolvemento do PEU-2 do PXOM. O GA36032013 non afecta ao SUD-03 en
ningunha das súas superficies.
Por todo isto procede clasificar o ámbito do xacemento como solo rústico de
protección do patrimonio e manter o xacemento sen área de afección.



Deberá clasificarse como solo rústico de protección de infraestruturas a franxa de terreo do
SUD-03 afectado pola estrada PO.221, ata a liña límite de edificación.

Considérase que xa está clasificada como tal na cartografía polo que procede
non realizar cambio algún. (7 metros dende a aresta exterior da explanación).
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Unha parte dos sectores SUD.01 e SUND.01, abranguen terreos na zona de servidume do
curso fluvial, podendo incluír terreos inundables que, deben clasificarse como solo rústico de
protección de augas, agás que se xustifique a escasa entidade dos mesmos.

Como se pode comprobar na cartografía, o mencionado curso nace nos
terreos lindeiros ao sector SUD-01 e recibe auga dunha fonte situada a 170
metros, no núcleo urbano de Santa Lucía. Por todo isto consideramos que está
xustificada

a

escasa

entidade

do

curso

fluvial,

podendo

integrarse

perfectamente na ordenación resultante, polo que procede manter a
clasificación actual.

2. O ámbito de solo urbanizable non delimitado SUND.01 residencial, anexo ao polígono industrial
de Afieiras, pola súa forma e tamaño imposibilitan unha ordenación que resolva adecuadamente
as condicións de illamento do solo industrial.

Por todo isto procede incorporar o uso terciario ao ámbito de solo urbanizable
SUND-01, situándoo como transición entre o ámbito residencial e o industrial,
conseguindo un illamento máis adecuado.

II.2.3. Clasificación do solo de núcleo rural.
1. Identificación dos asentamentos tradicionais.
Na delimitación dos núcleos rurais, figuran ámbitos que non presentan o carácter de núcleo rural
que determina o art. 13.1 da LOUG, ao non conter o carácter propio dos asentamentos
tradicionais, tendo en conta o número de edificaci6ns, a densidade das vivendas, o grado de
consolidación, a tipoloxía histórico-tradicional do seu armazón, ou das edificacións existentes,
nomeadamente: A Laxe 1, (Santa Xusta); O Vexildo, (Rebón).

Dado que as características que identifican aos núcleos rurais na lexislación
vixente non acadan o grao de concreción necesario para realizar a
clasificación, definiuse o concepto de unidade mínima de núcleo rural para
identificar os asentamentos susceptibles de clasificarse como tal. Esta definición
incluirase na memoria.
Dado que os citados lugares, a saber, O Vexildo e A Laxe 1, cumpren as
condicións fixadas na memoria, procede manter a condición de núcleo rural.
2. Identificación dos tipos básicos.
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En aplicación do art.. 13.2, con carácter xeral, non son correctas as delimitacións feitas dos
núcleos rurais comúns, por canto, parte do asentamento que abranguen, semella presentar as
condicións requiridas para ser clasificados no tipo básico de núcleo rural histórico-tradicional, ou
no seu caso, núcleo rural complexo, ao ser factible delimitar neles ámbitos, que presenten unha
consolidación pola edificación de polo menos o 50%, de acordo coa ordenación proposta, e
encerren as edificacións tradicionais do asentamento seguindo o parcelario e as pegadas físicas
existentes. De conformidade co exposto, cómpre revisar a delimitación dos seguintes
asentamentos: A Chan, O Outeiro, Purmardatán. A Rozavella, Torre de Abaixo, (Amil); A
Espedregueira, (Gargantáns); A Peroxa, Silvoso, O Souto, (Lamas); A Penagrande, Querguizo,
(Laxe); Portopereiro, Soar, Sorrego, (San Lourenzo); Alende, A Iglexa, O Lameiro, Longás, (Santa
Xusta); A Fontaíña, Rebón de Arriba, Redondonio, (Rebón); A Alberguería, A Chociña, Mos,
Sabadín, (Saiáns).

O informe afirma que con carácter xeral non son correctas as delimitacións feitas
nos núcleos rurais comúns segundo o art. 13.2 da LOUG.
Deste artigo despréndese que a morfoloxía do lugar, a tipoloxía das vivendas e a
vinculación coa explotación racional dos recursos, son as tres características que
deben definir aos núcleos histórico-tradicionais.
Estas características foron as utilizadas como base para a análise dos núcleos
rurais, debendo cumprir alomenos dúas delas para obter a consideración de
núcleo rural histórico-tradicional.
Dado que estas características non acadan o grao de concreción necesario,
definíronse máis en profundidade para identificar os núcleos históricotradicionais. Estas características incluiranse na memoria do plan.
Por todo isto procede manter as delimitacións nos núcleos rurais de A Chan,
Pumardatán e A Rozavella, en Amil, Silvoso en Lamas, A Penagrande e Querguizo
en Laxe, Longás en Santa Xusta, A Fontaíña, Rebón de Arriba, neste lugar
axústase a delimitación, e Redondonio, en Rebón, e A Alberguería, A Chociña e
Sabadín en Saiáns, xa que cumpren non as citadas condicións.
Procede cambiar a delimitación nos núcleos rurais de O Outeiro e Torre de
Abaixo na parroquia de Amil, que pasan a núcleo rural complexo.
A Espedregueira en Gargantáns, que pasa a complexo.
A Aldea da Fonte e A Peroxa, que pasan a complexos, e O Souto, no que se
delimita outro ámbito como histórico-tradicional, na parroquia de Lamas.
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Fontenla en Laxe, que pasa a complexo.
Portopereiro, que pasa a complexo, e Sorrego e Soar, nos que se delimita outra
zona como histórico-tradicional, en San Lourenzo.
Alende e A Igrexa que pasan a complexo, e O Lameiro, no que se delimita outro
ámbito como histórico-tradicional, na parroquia de Santa Xusta.
A Barosela, Mos e O Río na parroquia de Saiáns, que pasan a núcleo complexo.
Todos estes núcleos cumpren as condicións necesarias para considerarse
histórico-tradicionais anteriormente mencionadas.

Tampouco resulta admisible englobar artificiosamente áreas non edificadas como parte dos
núcleos máis compactos, que responden ao tipo básico de núcleo rural histórico-tradicional, de
xeito que a consolidación media sexa do 33% nomeadamente: A Picoita, Vilacoba, (Amil): Aldea
da Fonte, (Lamas); A Bauza, A Pallota, (Rebón); Santa Margarida, O Rio, (Saiáns).

Esta afirmación non se axusta á realidade xa que, dos núcleos mencionados, só
un se achega ao 33%, Vilacoba e cunha consolidación do 37,98%. Os demais
núcleos teñen unha consolidación superior ao 40% e a maioría superior ao 50%.
Por outra banda débese ter en conta o que di o artigo 13.2 da LOUG:
2. Os plans xerais, en congruencia co modelo de asentamento poboacional
que incorporen no estudo do medio rural, delimitarán o ámbito dos núcleos
rurais do seu termo municipal en atención aos parámetros anteriores;
significadamente, os antecedentes existentes de delimitacións anteriores...

Por estes motivos procede manter en xeral a delimitación actual do PXOM
vixente (que data de 2001) e en tal caso, axustarase naqueles ámbitos nos que
se comprobe necesario.

3. Consolidación dos núcleos rurais.
Deberán verificarse as delimitacións dos seguintes núcleos co fin de dar cumprimento aos
mínimos de consolidación establecidos no art. 13 da LOUG:


Barro, Piñeiro, Pumardatán, O Ruibal, Vilacoba, (Amil); Paraños, (Gargantáns); Silvoso, (Lamas);
Chaián, Conles. (Laxe); As Cerdeiras, Sorrego, (San Lourenzo); O Lameiro, As Pontellas, (Santa
Xusta); A Alberguería, Corrigatos, Sabadín, Saiáns, (Saiáns) .

documento para informe previo á aprobación inicial

Documento_1_Anexo II:informe de cumprimentación do IPAI 10/25

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

Todos os lugares cumpren coa consolidación tal e como se reflexa na táboa
incluída na memoria do plan.

4. Cumprimento da distancia dos 50 metros.
Debe axustarse a delimitación do núcleo rural historico-tradicional de O Calvo, (Rebón) que
excede da distancia máxima da 50 metros referida no artigo 13.3.a.

O núcleo de O Calvo en Rebón cumpre claramente coa distancia requirida de
50 metros referida no art. 13.3.a. da LOUG polo que procede manter a actual
delimitación.

5. Criterios de delimitación.
A delimitación do núcleo de Covelo (Saiáns) se estende sen xustificación para incluír naves
industriais.

A delimitación do lugar de O Covelo coincide maioritariamente coa delimitación
do planeamento vixente, que xa inclúe as naves industriais.
De acordo co artigo 13.2 da LOUG antes mencionado que di que a delimitación
dos núcleos atenderá significadamente aos antecedentes existentes de
delimitacións anteriores, procede manter a delimitación actual.

En aplicación do art. 13.3.b) da LOUG, a delimitación do núcleo rural común deberá de facerse
en funci6n das previsións de crecemento que o plan xeral estableza para cada ámbito. A
ordenación proposta delimita áreas vacantes de edificación na totalidade de parroquias. Polo
contra, na memoria figura San Salvador de Saiáns como a única parroquia de crecemento de
poboaci6n. Asemade, non consta a análise da capacidade de acollida da demanda previsible
de uso residencial no medio rural, de conformidade co art. 61,3.

Considérase que o crecemento de poboación non é o único factor que xustifica
o incremento da construción de vivendas, como se pode comprobar nos últimos
anos no Concello de Moraña nos que a poboación aumentou pouco e a
construción de vivendas sen embargo, tivo un importante crecemento. Por esta
razón, procede manter as delimitacións actuais.
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Por outra parte, procede incluír no estudo do medio rural a análise da
capacidade de acollida da demanda previsible de uso residencial no medio
rural.

II.2.4. Clasificación do solo rústico.
1. De conformidade co art. 32.2.d) da LOUG, deben clasificarse como solo rústico de protecci6n
das augas os terreos de todos os cursos de auga, ata a zona de policía definida pola lexislación
de augas. Haberá de xustificarse a redución da devandita franxa por debaixo dos 100 metros, en
especial nos casos das áreas vacantes dos seguintes núcleos: O Apedrado, Barro, A Chan, A
Picota, A Rozavella, Ruibal, Torre de Abaixo, (Amil); O Muíño, (Gargantáns); Grixo, Silvoso, (Lamas);
Portopereiro, Soar, Sorrego, (San Lourenzo); Alende, As Pontellas, (Santa Xusta); Bouza, Castro,
Fontaíña, O Pazo, (Rebón); A Alberguería, As Cortiñas, O Covelo, O Río, Saiáns, (Saiáns).

Considérase xustificada a reducción da franxa en función das superficies de
cada conca hidrográfica á que pertencen os cursos de auga, como se explica
nos planos de información. Estas reducións foron recentemente aprobadas en
plans xerais realizados por diferentes equipos redactores tales como o PXOM do
Concello de Valga, o PXOM de Dodro ou o PXOM de Zas.
Por todo isto procede manter a redución actual da franxa de 100 metros tal e
como figura no PXOM de Moraña.
No referente aos núcleos rurais, procede manter as áreas vacantes dos núcleos
de O Apedrado, Barro, O Ruibal e Torre de Abaixo en Amil, que non invaden a
protección xenérica proposta polo PXOM e que se decide manter.
No caso do núcleo rural de A Chan en Amil, citado no informe, non procede
recortar a delimitación xa que na parcela afectada hai unha vivenda nova e
está plenamente consolidada.
Procede manter a delimitación no lugar de Sorrego en San Lourenzo, xa que o
ámbito afectado pasará a catalogarse como histórico-tradicional xa que
cumpre cos criterios establecidos a tal efecto, criterios que se incluirán na
memoria.
Procede manter a delimitación no lugar de As Pontellas en Santa Xusta, xa que
se trata de zonas plenamente consolidadas con vivendas modernas ou zonas
de transición entre unhas e outras.
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Procede manter a delimitación no lugar de A Fontaíña en Rebón xa que se trata
de zonas plenamente consolidadas con vivendas tradicionais ou zonas de
transición entre unhas e outras.
Procede manter a delimitación no lugar de As Cortiñas en Saiáns xa que se trata
dunha zonas plenamente consolidada con vivendas tradicionais ou a zona
transición entre o asentamento común e o histórico-tradicional.
Procede adaptar o curso do río e a súa protección á realidade do mesmo e
manter a delimitación actual no lugar de O Covelo, xa que se comprobou que
nace máis cara o sur.
O lugar de O Río en Saiáns pasará a ter a categoría de núcleo históricotradicional polo que procede adaptar a delimitación a este feito.
Procede manter a delimitación no lugar de Saiáns na parroquia homónima xa
que se trata dunha zona plenamente consolidada na que se atopa unha
vivenda tradicional e varias construcións adxectivas.
Por outra banda procede modificar a delimitación nos seguintes núcleos:
A Picota en Amil. Procede recortar o ámbito delimitado na parcela situada ao
suroeste do lugar, ao pé dos muíños.
A Rozavella en Amil. Procede recortar o ámbito delimitado e eliminar a parcela
situada ao suroeste do lugar.
O Muíño en Gargantáns. Procede recortar o ámbito delimitado e eliminar as
parcelas situadas ao nordés da parte común do núcleo.
O Muíño en Gargantáns. Procede recortar o ámbito delimitado e eliminar as
parcelas situadas ao nordés da parte común do núcleo.
Grixó en Lamas. Procede recortar o ámbito delimitado e eliminar parte das
parcelas situadas ao sur da parte común do núcleo ata os 75 metros da
protección de augas.
O Silvoso en Lamas. Procede recortar o ámbito delimitado e eliminar parte das
parcelas situadas ao sur da parte común do núcleo ata a protección dos 25
metros.
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Portopereiro en San Lourenzo. Procede modificar o ámbito delimitado
eliminando as parcelas ao leste da vía de acceso ao lugar, situadas ao sur da
parte común norte do núcleo, e ampliando cara o oeste o citado ámbito.
Soar en San Lourenzo. Procede recortar o ámbito común delimitado nas
parcelas situadas ao norte do río. Por outra banda procede manter o ámbito ao
sur do río xa que se atopa plenamente consolidado con varias vivendas
tradicionais.
Alende en Santa Xusta. Procede recortar o ámbito delimitado ata a protección
dos 25 metros na parte sur do asentamento, salvo naquelas zonas plenamente
consolidadas con vivendas.
A Bouza en Rebón. Procede recortar a parte noroeste do ámbito e incluír a
parcela situada ao leste.
O Castro en Rebón. Procede recortar o ámbito delimitado eliminando parte das
parcelas situadas ao leste do núcleo ata a protección dos 100 metros.
O Pazo en Rebón. Procede recortar o ámbito común delimitado nas parcelas
situadas ao leste do río. Por outra banda procede manter o ámbito no oeste do
río xa que se atopa plenamente consolidado con varias vivendas modernas e
separado por unha estrada.
O Pazo en Rebón. Procede recortar o ámbito común delimitado nas parcelas
situadas ao leste do río. Por outra banda procede manter o ámbito no oeste do
río xa que se atopa plenamente consolidado con varias vivendas modernas e
separado por unha estrada.
A Alberguería en Saiáns. Procede recortar o ámbito común delimitado nas
parcelas situadas na marxe oeste do río salvo a zona consolidada con vivendas
modernas. Por outra banda procede recortar o ámbito común delimitado nas
parcelas situadas ao leste do río salvo as partes norte e sur que se atopan
consolidada con varias vivendas modernas e un local social con pista
polideportiva respectivamente.
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2. En aplicación do art. 32.2c) da LOUG, os terreos ocupados polas liñas eléctricas de alta tensión
e as súas distancias de seguridade; así como os terreos afectados polo trazado da Alta
Velocidade se clasificarán como solo rústico de protección de infraestruturas.

Comprobouse que polo Concello de Moraña non pasa o tendido de ningunha
liña eléctrica de alta tensión, polo que non hai terreos que clasificar como solo
rústico de protección de infraestruturas pola presencia destas instalacións.
No referente aos terreos ocupados polo trazado da Alta velocidade decidirá o
xestor de infraestruturas ferroviarias (ADIF) en función da altura do terreo sobre o
túnel da liña e as condicións xeolóxicas dos mesmos, segundo o disposto na
lexislación vixente.

2. Deben clasificarse como solo rústico de protección paisaxística, as áreas delimitadas como
fitos paisaxísticos e cuncas paisaxísticas nos planos de información (art. 33.2.h) da LOUG).

Procede clasificar estas zonas como solo rústico de protección paisaxística.

4. Nos planos de clasificación xeral do solo e sistemas xerais, deben excluírse do solo rústico de
protección de patrimonio, os elementos catalogados incluídos dentro dos delimitacións dos
núcleos rurais, par canto responden a clasificación de solo núcleo rural (art. 13 da LOUG).

Por todo isto procede excluír do solo rústico os mencionados elementos do
catálogo.

5. Deben clasificarse como solo rústico de protección de espazos naturais o humedal do Encoro
de Banxe. Asemade, o planeamento vixente contén dúas áreas de solo rústico de protección de
espazos naturais. Haberá de xustificarse a non inclusión nalgún réxime de protección de solo
rústico vinculado aos seus valores naturais, paisaxísticos ou tradicionais.

Procede polo tanto clasificar o ámbito do Encoro de Banxe como solo rústico de
protección de espazos naturais.
Tamén se mencionan as dúas áreas de solo rústico de protección de espazos
naturais que aparecen no planeamento vixente, a saber, a Carballeira de Santa
Xusta no lugar de A Igrexa e a zona dos muíños de As Laxes ao pé das lugares
de As Laxes e A Fontaíña.
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Procede incluílas como solo rústico de protección de espazos naturais.
II.3. Determinacións.
II.3.1. Determinacións do solo urbano.
1. Nos terreos clasificados coa ordenanza U4 ao sueste da rúa Nº3, o PXOM propón unha
ordenación substancialmente diferente á realmente existente, polo que deberán incluírse en
polígonos de solo urbano non consolidado de acordo co artigo 12.b da LOUG.

A ordenación proposta respecta a existente no planeamento vixente. A vivenda
que aparece no ámbito mencionado está fóra de ordenación e pesa unha
sentenza firme de derrubo contra dela.
Por todo isto procede manter a proposta.

2. Segundo o art. 55.2 da LOUG, a delimitación dos polígonos de execución non é unha
determinación propia do PXOM. Deberán incorporarse nas fichas dos ámbitos as tipoloxías
edificatorias e as alturas máxima;, así como, a ocupación máxima do ámbito na ficha
correspondente ao AR-P02 de uso industrial.

Procede polo tanto incorporar ás fichas dos ámbitos as tipoloxías edificatorias, as
alturas máximas e, no caso do AR-P02, tamén a ocupación máxima deste
ámbito.

3. Deberase acreditar o cumprimento da normativa de habitabilidade, en canto á relación entre
o largo mínimo das estancias e o fronte mínimo da parcela nas ordenanzas U1 e U3.

Procede cambiar as ordenanzas U.1 e U.3 no referente á fronte mínima de
parcela, pasando dos seis metros que constan na normativa do plan aos sete
metros.

4.A fin de asegurar o cumprimento do art. 48.5 da LOUG, cómpre xustificar a separación mínima
entre bloques de 6 metros establecida para a ordenanza U2, tendo en conta as alturas
permitidas e a admisión de voos nas fachadas.

Procede cambiar a separación mínima entre bloques da ordenanza U2 e
establecer unha separación mínima igual á altura do bloque.
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5. Existen contradicións entre as superficies e denominación das áreas de reparto de solo urbano
non consolidado dos cadros do art. 7.8.1 da normativa, e as das fichas respectivas do anexo.
Tampouco é correcta a superficie do ámbito que figura na ficha do área de planeamento
incorporado do polígono industrial de Mirallos.

Procede corrixir os erros detectados na memoria e na normativa do plan.

6. Cómpre resolver a transición entre o solo urbano de Santa Lucía e o núcleo de Mos, sendo
inconpatible o número de plantas das edificacións lindantes co asentamento tradicional.

O contacto entre o núcleo rural de Mos e o urbano de Santa Lucía prodúcese
nun único punto marcado por unha rúa que, partindo da estrada principal de
acceso ao urbano e perpendicular a esta en dirección leste a oeste, enlaza con
Mos. Na marxe norte desta rúa atopamos unha vivenda unifamiliar, que
pertence ao núcleo rural e un edificio de vivendas con tres alturas que pertence
ao urbano. Na marxe sur encontramos unha parcela baleira que pertence ao
núcleo rural e dúas vivendas unifamiliares que pertencen ao núcleo urbano.
Por todo isto procede pasar, na parte sur da rúa de acceso ao núcleo rural de
Mos, da ordenanza U1, residencial colectiva en mazá pechada, e un máximo
de tres alturas, a ordenanza U2, residencial colectiva en edificación aberta e un
máximo de dúas alturas.
Debido a que o ámbito da parte norte da rúa de acceso a Mos, tanto a parte
urbana como a parte do núcleo rural, está plenamente consolidado, procede
manter a proposta do plan nos seus actuais termos, é dicir, manter a ordenanza
U1, residencial colectiva en mazá pechada, e un máximo de tres alturas para o
urbano de Santa Lucía, e para o núcleo rural vivenda unifamiliar illada e un
máximo de dúas alturas.

II.3.2. Determinacións do solo urbanizable.
1. Segundo o art. 32.4 da LOUG, so poderán adscribirse terreos do solo rústico especialmente
protexido como sistema xeral de espazos libres e zonas verdes aos novos desenvolvementos
urbanístico, cando estean previstos nos terreos lindeiros ou vinculados funcionalmente aos
mesmos, polo que non se pode adscribir o SXV.ZV008 aos solos urbanizables SUD-1 e SUD-2.

documento para informe previo á aprobación inicial

Documento_1_Anexo II:informe de cumprimentación do IPAI 17/25

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

Procede eliminar a zona verde adscrita aos solos urbanizables.

2. De conformidade co art. 48 da LOUG, os viarios principais de nova apertura en solo urbano non
consoIidad6 e en solo urbanizable, non poderán ter un ancho inferior a 16 metros. O viario
proposto no SUD.01, que atravesa o ámbito de norte a sur semella ter este carácter.

Parte desta vía xa está urbanizada e con 12 metros de ancho tal e como
aparece definida no planeamento vixente polo que procede manter este ancho
no tramo xa executado e ampliala a 16 metros no tramo de nova apertura.

3. Ademais da tipoloxía de vivenda unifamiliar, na ficha do SUD.01 a tipoloxía residencial colectiva
semella máis id6nea para resolver a remate dos quinteiros sur máis consolidados.

Procede polo tanto incorporar a tipoloxía residencial colectiva á ficha do solo
urbanizable delimitado SUD-01.
4. Segundo os arts. 53.1, 57.1 e 64.k da LOUG, a delimitación dos polígonos de execución e o
sistema de actuación son determinacións que deben estar contidas no plan parcial.

Procede modificar as fichas de desenvolvemento dos ámbitos de solo
urbanizable delimitado en coherencia co indicado neste punto do informe.
II.3.3. Determinacións do solo de núcleo rural.
1.En canto ó método estimativo empregado para o cálculo da consolidación. O computo do
superficie edificada basearase en estudos das edificacións existentes, non admitíndose o
emprego do factor xenérico de 1.8 aproximativo da altura das construcións, cando moitas son
alpendres ou edificacións auxiliares de planta baixa e escasa entidade.

Por este motivo levouse a cabo un estudo máis polo miúdo das alturas das
edificacións existentes nos núcleos rurais para obter un coeficiente máis próximo
á realidade concreta do Concello de Moraña e que se incorporará á memoria
do plan. Estudiáronse as alturas das construcións de sete núcleos rurais, a saber,
A Chan e Vilacoba en Amil, A Espedregueira en Gargantáns, A Peroxa en Lamas,
Potopereiro en San Lourenzo e A Laxe e O Lameiro en Santa Xusta, situados en
diferentes partes do Concello e con diferentes características cada un deles, xa
que analizar a totalidade dos núcleos rurais resulta inviable. O estudo achega un
resultado de 1.7 como coeficiente medio.

documento para informe previo á aprobación inicial

Documento_1_Anexo II:informe de cumprimentación do IPAI 18/25

CONCELLO DE MORAÑA
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL

oficina de arquitectura, urbanismo &
planificación, s.l.p.

Por todo isto procede quitar o factor xenérico de 1.8 empregado para o cálculo
da consolidación dos núcleos rurais e substituílo polo factor 1.7 obtido como
resultado do estudo pormenorizado realizado.

2. Na regulación dos usos do núcleo rural establecido no art. 8.2.3 da normativa, deberán
admitirse como usos compatibles soamente os grupos de actividades para uso global industrial
que se axusten ao establecido nos arts. 4 e 25 da LOUG.

Procede revisar a normativa para adaptala aos mencionados artigos.

3. As aliñacións dos planos de ordenación para núcleos histórico tradicionais, deberán axustarse
ao disposto no art. 29.1.f da LOUG, agás que a existencia de muros tradicionais nos rueiros e
corredoiras, imposibilite cumprir cos recuamentos mínimos das vías de acceso.

As aliñacións propostas nos núcleos histórico-tradicionais cumpren co artigo da
LOUG e coas excepcións permitidas. É moi habitual a presenza de muros
tradicionais e peches de parcelas nos núcleos rurais do Concello de Moraña, de
xeito que procede manter a proposta actual que respecta estas construcións.

4. No núcleo de Chaián de Abaixo (Lamas) preverase o viario de acceso ás parcelas situadas o
este do SLV.ZV401; e no núcleo de Chaián, (Laxe) ás parcelas ao norte do SLV.ZV502.

Procede incluír o acceso ás parcelas situadas ao leste do SLV-ZV401 no lugar de
Chaián de Abaixo en Lamas.

5. Nas fichas individualizadas dos núcleos figura a rede de saneamento existente en tódolos
ámbitos, sendo contraditorio coa información da memoria e dos planos de información.

Procede corrixir os erros detectados na información que figura nas fichas dos
núcleos rurais en canto á rede de saneamento.

II.4. NORMATIVA.
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1. Deberá revisarse a vixencia das determinacións que contén o PXOM sobre normativa de
habitabilidade derrogada: art. 2.1.10_3a, memoria xustificativa previa a licencia de primeira
ocupación e art. 5.8.9, necesidade de ascensor.

Procede corrixir o descrito neste apartado sobre a normativa do plan conforme á
lexislación vixente.

2. A redacción dos art. 2.3.2, e 2.3.3 relativos ás edificaci6ns fóra de ordenación, non se axustan
á disposición transitoria terceira da Lei 2/2010 e ao art.103 da LOUG.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

3. As determinacións do PXOM non poden eximir do cumprimento da normativa xeral de
edificación. Cómpre eliminar a exención do art. 2.3.4_3 para edificacións fóra da aliñación.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

4. Deberanse aclarar os sistemas de obtención de dotacións locais, establecida no art. 3.6.11_2
ao abeiro do disposto no art. 167.1 da LOUG.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

5. As obras descritas no primeiro paragrafo do art. 6.1.3 non poden ser consideradas obras
menores de conformidade co artigo 1 95.3 da LOUG.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

6. Con respecto ao uso global garaxe aparcadoiro, non resulta admisible a altura mínima
permitida de 2 metros en calquera punto establecido no art. 4.5.5. As condicións de ventilación
establecidas no art. 4.5.9 deberán referirse a normativa vixente de aplicación. Convén tamén,
revisar o art. 4.5.8_3 sobre o adecuación do illamento dos aparcadoiros respecto dos edificios
destinados a salas de espectáculos en relación co art. 31 do Decreto 35/2000, de accesibilidade.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.
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7. As condicións establecidas para o uso agropecuario no art. 4.6.3 respecto ás distancias
mínimas das explotacións dos asentamentos e vivendas existentes deberán corresponderse coas
establecidas no art. 10.3.11_3.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

8. A clasificación de solo rústico de protección de infraestruturas abrangue ata a liña límite de
edificación, e non só a zona de servidume como figura no art. 4.9.2 da normativa.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

9. A excepcionalidade contemplada no art. 5.4.7 para o uso vivideiro na vivenda unifamiliar
incumpre a artigo 48.1 da LOUG.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

10. Con respecto aos art. 5.10.2 e art. 5.10.3, de conformidade co art. 16 e o art. 30 do
regulamento de accesibilidade, e coas excepcións establecidas, os itinerarios que unen as
edificacións coa vía pública deberán ser adaptados ou practicables segundo os casos.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

11. Existen contradicións entre os art. 2.1.13_1c, 6.1.18_3 e 6.1.19 sobre os prazos fixados a
execución das licencias e as súas posibles prórrogas. A regulación das licencias de primeira
ocupación está duplicada nos artigos 2.1.10 e 6.1.21.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.

12. Erros: art. 3.6.11 contén unha referencia ao solo rústico apto paro urbanizar, art. 5.7.9 e art.
5.7.14, conteñen unha referencia á normativa de accesibilidade no lugar da de habitabilidade; é
incorrecta a remisión aos apartados da normativa nos art. 2.2.9_2, art. 3.1.3_3, e art. 3.6.10_2;
débese incorporar o art. 3.6.6, sistema xeral de espacios libres e zonas verdes e numerar os
apartados correlativamente; no art. 7.3.5, o plan parcial de Ribela non se encontra no concello
de Moraña; o art. 6.1.10 aparece duplicado no art. 6.1.14; a remisión aos artigos da LOUG nos
art. 6.1.23 e o art. 6.1.24 non é correcta.

Procede corrixir o descrito neste apartado conforme á lexislación vixente.
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II.5. ESTRATEXIA DE ACTUACIÓN E ESTUDO ECONÓMICO.
1. De conformidade co artigo 60.3 da LOUG, a avaliación económica de tódolos sistemas xerais
incluirá o custo da súa execución, ademais do derivado da obtención dos terreos. Asemade,
deberá incluírse na estratexia de actuación o procedemento de obtención, financiamento,
execución e custo das actuacións previstas do sistemas xerais de infraestruturas.

O PXOM computa a obtención de solo e execución da totalidade dos sistema
xerais de espazos libres e zonas verdes previstos. Por outra banda computa a
obtención do solo para o sistema xeral de equipamentos previstos. Non se
computa a execución dos equipamentos en si, posto que o estándar legal que
é

necesario

cumprir

refírese

exclusivamente

á

reserva

de

solo

independentemente da superficie edificable que teña enriba.

2. Cómpre precisar na estratexia de actuación as intervencións en núcleos rurais, relativas ao
abastecemento e saneamento.

Con respecto a este punto, a lei non esixe que os núcleos rurais teñan
saneamento e abastecemento por redes municipais. Por outra banda o
concello ven realizando un importante esforzo por mellorar as redes de
saneamento e abastecemento nos núcleos rurais a través de subvencións
solicitadas nos últimos anos, gran parte delas obtidas de organismos
supramunicipais cos que non é viable acadar o compromiso para manter estas
inversións en forma de anualidades. Por todo isto non se poden programar no
PXOM actuacións nos núcleos rurais, máis alá dos proxectos xa aprobados e que
aparecen representados na cartografía.

II.6. CUESTIÓN DE ÍNDOLE DOCUMENTAL.
1. Planos de información:


Deben achegarse planos de información que recollan as superficies afectadas por incendios
forestais a partires da entrada en vigor da LOUG ou nos cinco anos anteriores, e as zonas
inundables dos cursos fluviais precisos para xustificar o cumprimento do artigo 32.2 da LOUG
nos apartados b) e d) respectivamente.
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Procede polo tanto achegar planos de información que contemplen as
superficies afectadas por incendios forestais segundo os criterios expresados. Por
outra banda, segundo as observacións remitidas por AUGAS DE GALICIA, o Plan
Hidrolóxico Galicia-Costa non recolle ningunha zona con potencial risco de
asolagamento.



O trazado da rede de abastecemento proposto debe figurar nos planos de ordenación e
non no plano de información.

Procede incorporar o trazado da rede de abastecemento proposto nos planos
de xestión.



Débese aclarar a lenda do plano de información I-22, evolución da poboación.

Procede modificar a lenda do citado plano de información.



O plano de información I-22, de saneamento municipal, semella ter erros no cor do tramado
de identificación das instalacións de decantación, pozos de bombeo e EDAR.

Procede revisar as cores do tramado de identificación do citado plano e corrixir
os erros.

2. Modelo de asentamento poboacional:


Cómpre incluír no apartado do catálogo, das fichas individualizadas dos núcleos o cruceiro
identificado como C-01-03 no núcleo de A Chan (Amil). Asemade, excluír en As Laxes (Rebón)
o muíño identificado como E-08-01.

Procede levar a cabo as citadas modificacións no apartado do catálogo das
fichas individualizadas dos núcleos rurais.



As ortofotos identificativas dos seguintes núcleos, non inclúen a totalidade dos asentamentos:
Chaián, (Laxe), As Pontellas, (Santa Xusta), Suigrexa, (Saiás).

Procede cambiar as ortofotos identificativas dos mencionados núcleos.
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De conformidade co art. 61.3 da LOUG, a análise do modelo de asentamento poboacional
deberá incluír na ficha individualizada do núcleo o dato referente á densidade de vivendas.

Procede incluír o dato referente á densidade de vivendas na ficha
individualizada do núcleo na análise do modelo de asentamento poboacional.

3. No contido das fichas das API non figuran os apartados do “plan básico da área” e
“observacións e determinacións complementarias”, os que se refire o artigo 3.2.6 da normativa
do PXOM.

Procede incluír os citados apartados no contido das fichas API.

4. Cómpre corrixir os seguintes erros detectados entre a documentación gráfica e escrita do
PXOM na descrición das dotacións:


O SXI.SU003 no núcleo de A Bouza (Santa Xusta) aparece grafado como SXI.SU103 nos planos
de ordenación.

Procede corrixir o mencionado erro.



O SLE.RE901 da memoria, no núcleo de Mos (Saiáns) figura identificado como SLE.RE903 nos
planos de ordenación.

Procede corrixir o mencionado erro.



Non aparece identificada nos planos de ordenación dos núcleos o SLV.ZV702 no núcleo da
Igrexa (Santa Xusta).

Procede corrixir o mencionado erro.



O SLE.SC703, no polígono de Mirallo,s (Santa Xusta), figura como dotación privada na
memoria, e de titularidade pública nos planos de ordenación. O mesmo acontece no
apartado 2.9.1.4 da memoria co SLE.SC903 no polígono de Afieiras, (Saiáns).

Procede corrixir o mencionado erro.
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No apartado 2.9.1.8 da memoria figura un erro na identificación da parroquia do
SLE.CP501 no núcleo de Fontenla, (Laxe).

Procede corrixir o mencionado erro.



O SLI.SU201 no núcleo de Cosoirado, (Cosoirado) aparece duplicado na memoria do PXOM
con superficies distintas.

Procede corrixir o mencionado erro.



Non figura identificado nos planos de ordenación o SLI.SU303 no núcleo da Espedregueira
(Gargantáns).

Procede corrixir o mencionado erro.



Segundo figura nos planos de ordenación, o SLI.SU603 non se encontra no núcleo de Sorrego,
senón no núcleo de Soar, (San Lourenzo).

Procede corrixir o mencionado erro.

O equipo redactor:
Juan A. Caridad Graña

Isidro López Yáñez

Arquitecto

Arquitecto
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