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0. Resumo non técnico do ISA 

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

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

Moraña. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da devandita Lei 9/2006 de 

28 de abril, o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

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

inicia os traballos para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en xaneiro 

do 2009, o Informe Previo para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica. A partir 

deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas remite ao órgano 

promotor, en abril do 2009, o “Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de 

Moraña”. Posteriormente, en setembro de 2010, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental emite un novo documento de referencia, deixando sen efecto o emitido en abril do 

2009, co fin de adaptar o Plan á lexislación vixente. 

Descrición do territorio: a comarca de Caldas  

A comarca de Caldas 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. 

Este territorio forma parte do pospaís da ría de Arousa, e está organizado por dúas concas 

fluviais: a do Ulla e a do Umia. Así mesmo, está recorrido polo corredor meridiano, un dos fitos 

topográficos de Galicia, e rodeado parcialmente pola dorsal galega. 

A comarca aglutina un territorio montañoso (correspondente á dorsal galega), amplas áreas de 

val (Ulla e Umia) en parte inundables pola disposición topográfica no alvéolo, e entre ambas 

unha área de transición topográfica (corredor Cuntis-Moraña). 

A latitude, a proximidade o mar e a disposición do relevo dan lugar a que Caldas teña un clima 

oceánico cunha degradación cara o mediterráneo, feito que se deixa sentir nas elevadas 

temperaturas e o descenso das precipitacións estivais. O tipo de tempo predominante, o do 

sudoeste, é o principal responsable das precipitacións, e as variacións topográficas son causa 

directa da intensidade nas precipitacións e das menores temperaturas nas áreas de montaña 

en relación cos vales e depresións. Estes trazos ambientais son factores todos eles que inflúen en 

factores humanos, como o tipo de poboamento ou a distribución da poboación, os usos do 

solo (como o dominio do agrario ou do forestal), ou a explotación das augas termais. 
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Globalmente, a comarca pode considerarse poboada, como o demostra a elevada 

densidade de poboación (121,97 Hab/Km2), fronte á media galega (92,55 Hab/Km2), aínda que 

a media provincial é bastante máis elevada (204,63 Hab/Km2). Caldas ven mantendo unha 

tendencia cara á perda de poboación dende principios de século, tendencia que se mantén 

ata a actualidade, agás algún período en que o volume poboacional medrou lixeiramente. 

Dende o principio da década dos 90, a tendencia é a mesma que o contexto rexional; é dicir, 

a diminución dos efectivos poboacionais, a causa do crecemento vexetativo negativo e un 

saldo migratorio tamén negativo. Esta tendencia afecta directamente á estructura por idades 

da poboación, feito que trae consigo, ademais, un paulatino envellecemento da poboación. 

No contexto comarcal, Moraña atópase nunha posición excéntrica con respecto as principais 

vías de comunicación. A principal estrada do concello é a provincial PO-221, que vai dende A 

Lagoa (Campo Lameiro) ata a N-640, que comunica A Estrada con Caldas de Reis. O resto do 

territorio municipal comunicase mediante unha rede de estradas de forma radial, sendo o 

centro Santa Lucia de Moraña. 

Descrición do territorio: o concello de Moraña 

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. Moraña ten unha superficie de 41,2 Km2 e 

unha poboación de 4.389 habitantes, o que redunda nunha elevada densidade de poboación: 

106,7 Hab/Km2. A poboación está repartida entre nove parroquias: Amil, Cosoirado, Gargantáns, 

Laxe, Lamas, San Lourenzo, Santa Xusta de Moraña, Rebón e Saians. 

Dende o punto de vista morfolóxico, existen dúas unidades xeográficas claramente 

diferenciadas: unha, a depresión de Caldas, que afecta á maior parte do territorio municipal e, 

a outra, a montaña. Na primeira, as altitudes oscilan entre os 150 e os 200 metros. Na segunda 

están por riba dos 500 m. (O Acibal, 594 m, e Xesta, 529 m).Estas diferenzas altitudinais son o 

resultado do basculamento de bloques graníticos a causa de factores tectónicos. 

O concello de Moraña está drenado polo río Umia, no que conflúen regatos como o Ximieira, o 

Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas con dirección N-S 

explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección en varios 

sectores. 

O clima da zona é oceánico do tipo húmido, con certa tendencia á sequia estival. As 

temperaturas medias invernais non baixan dos 7 ºC, mentres que as estivais roldan os 18ºC. As 
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precipitacións son copiosas, e están lixeiramente por riba dos 1.500 mm anuais, cun máximo 

invernal (outubro-marzo). 

Se tiveramos que sintetizar a singularidade do poboamento nesta comarca, fariámolo 

destacando dous trazos esenciais: a gran dispersión e a práctica ausencia de núcleos 

aglutinadores. A topografía condiciona en gran medida a distribución do poboamento, de xeito 

que nos fondos de val e nas depresións alóxase gran parte do hábitat. E unha parte importante 

desta comarca ten estas características: o elemento fundamental é a depresión meridiana, 

correspondente ós terminos de Valga e Caldas, onde a dispersión é máxima, agudizada porque 

tamén aloxa a gran parte do sistema de comunicacións, entre elas, a estrada N-550, o longo 

da cal ten aumentado a edificación e, consecuentemente, a dispersión. O trazado rectilíneo 

desta vía entre Valga e Barro (xa fora da comarca) ten propiciado esta ocupación. No fondo do 

alvéolo de Caldas, na súa continuación cara a Portas (Briallos, Portas) segue esta intensa 

dispersión. O corredor de Cuntis, vale tectónico por onde discorre o río Gallo, é outra das áreas o 

longo da que localízase o hábitat, aínda que a densidade  non é tan elevada como no caso 

anterior. As marxes do río Ulla (Pontecesures, Valga –na zona de Campaña- e Catoira) teñen 

tamén unha elevada ocupación e dispersión. 

Fronte a estas áreas, dominadas pela morfoloxía chaira, atópanse aquelas nas que predomina 

un relevo onde se alternan 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, claro factor limitante do 

poboamento. 

Outra característica deste territorio é que non existen núcleos de certa entidade, agás os de 

Caldas, Cuntis e, en parte, Pontecesures. 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 

4.432 hab (ano 2011) é hoxe un nodo de estradas cara a Pontevedra, Vilagarcía e Cuntis-A 

Estrada, en torno o cal tense consolidado a vila, con tódolos problemas que isto conleva de 

conxestión de tránsito, contaminación e ruídos. A lóxica expansión está dirixindo o crecemento 

sobre a N-550 e a estrada provincial de conexión con Portas.  
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O principal núcleo de Moraña e a súa capital municipal (Santa Lucía), que se atopa no cruce 

da estrada de Caldas e a de Cuntis, e incluso este núcleo desdóbrase entre o propio cruce e o 

campo da feira. Ata este momento, non existiron plans para compactar o núcleo nin para 

aumentar a edificación. 

Descrición do PXOM 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal deberá ter en conta o carácter comarcal e 

supracomarcal dos fenómenos analizados, e conquerir equilibrar un desenvolvemento local coa 

sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente, prestando especial atención á resolución 

das comunicacións tanto endóxenas como esóxenas, e á súa imbricación territorial. Deberá 

artellar axeitadamente os usos propios do medio rural entendido como recurso, cos de carácter 

urbano, garantindo a axeitada convivencia de ambos dous, nun entendemento do territorio 

como un todo descontinuo e hibridado. 

O solo rústico do concello de Moraña, que representa algo máis do 88% da superficie total do 

termo municipal, constitúe un recurso dinámico, cun importante pulo ata hai poucos anos, e na 

actualidade en proceso de reconversión. 

Por último, existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 

medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira dos ríos como nas serras, cuia protección 

deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. 

O novo planeamento do concello de Moraña deberá mellorar a calidade da ordenación 

urbanística do concello cara a favorece-lo desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, 

contribuír a eleva-la calidade de vida e a cohesión social da poboación protexer e potencia-lo 

patrimonio natural e cultural e garantir unha vivenda digna. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sostibilidade, de aplicación inmediata e 

efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. Tales índices aplícanse ao solo 

urbano non consolidado e ao urbanizable delimitado, de uso residencial, hoteleiro e terciario, e 

en función do número de habitantes do concello. 

Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das 

dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisface-las necesidades colectivas do 

conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas esixencias de calidade 

ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse tamén condicións e normas de 

calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se van implantar coma ao equilibrio 
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entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras arquitectónicas para que as 

persoas con mobilidade reducida non vexan reducida a súa capacidade e acceso ós espacios 

e edificacións públicas. 

En definitiva, ao plan xeral define o modelo urbano e as grandes liñas dos novos 
desenvolvementos, polo que clasifica o solo, establece os elementos da estrutura xeral e 

orgánica do territorio, divide o solo urbano en distritos, delimita ós sectores en solo urbanizable, 

fixa as áreas de reparto e o aproveitamento tipo, e inclúe os elementos susceptibles de 

protección e determina as previsións temporais de desenvolvemento e execución da política 

urbanística. 

A poboación 

O concello de Moraña conta, como xa se ten dito, cunha poboación de 4.398 habitantes, e 

unha densidade de poboación bastante elevada (106 hab/Km2). Dende principios do século XX 

Moraña rexistra un estancamento do seu volume demográfico, e as variacións intercensais son 

moi pequenas, a pesar da importante emigración a zonas máis desenvolvidas ou máis 

atractivas dende o punto de vista laboral. 

A estrutura por idades da poboación presenta, dende hai máis de 20 anos, unha clara 

tendencia ao envellecemento: o 12,8% da poboación ten menos de 16 anos, o 64,9% está 

entre os 16 e os 64 anos, e o 22,3% ten 65 ou máis anos, sendo o índice de envellecemento de 

138,2 (2011). A idade media da poboación é de 44,3 anos, a taxa bruta de natalidade é de 8,3 

nacementos por cada mil habitantes, e a taxa de mortalidade está en 12,2 falecementos por 

cada mil habitantes (2010). 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 abombada, o que indica  un gran volume de poboación 

adulta e madura. 

En calquera caso, e sendo o contexto demográfico de Moraña pouco favorable, 

comparándoa con outros concellos do interior galego, a situación de Moraña é positiva. 

O saldo migratorio total ten experimentado moitas variacións nos últimos 20 anos, con episodios 

negativos entre 1991 a 1997, ademais de outro illado en 2005. O resto dos anos da serie o saldo 

é positivo, feito que se relaciona fundamentalmente co retorno de emigrantes. 

Economía municipal 

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 
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medida, cara a Caldas, A Estrada e Vilagarcía. A actividade principal destes traballadores é o 

sector terciario, que ocupa a un 43,2% dos activos, e tamén a industria e a construción. A 

escala municipal, o sector secundario agrupa a un 47,5% dos activos (18,1% na industria e 

29,4% na construción) e, como xa se ten dito, parte desta forza laboral traballa fora do concello. 

Pola súa parte, o sector primario ocupa a un 9,2% dos activos. 

Estes datos citados anteriormente proceden do Censo do 2001, último dispoñible neste 

momento. Sen embargo, o IGE proporciona datos de afiliacións en alta laboral por sectores da 

Seguridade Social, correspondentes a xuño do 2012. Estes datos son sensiblemente máis 

actualizados que os censais, e polo tanto serán empregados neste estudio. Segundo esta fonte, 

o sector primario representa o 7,6% dos activos, o sector secundario o 35,6% (19,7% na industria 

e 15,9% na construción). O terciario ocupa a un 56,9% dos traballadores activos. 

Das empresas radicadas en Moraña compre destacar as dedicadas á construción, á 

elaboración de materiais de construción, a fabricación de mobles, unha piscifactoría e unha 

empresa de transportes. 

Sector primario 

As actividades agrícolas están en franco retroceso: no ano 2001 ocupaban ao 9,2% dos activos 

(7,6% en xuño do 2012), que se ocupan nunha 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%. Esta situación é paralela á 

evolución do número das explotacións agraria. 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 dedicación agraria está 

orientada principalmente ao autoconsumo e aos mercados locais, exceptuando o caso da 

viña, dedicada á producción de viño con denominación de orixe, e que outorga unha boa 

rendibilidade a estas explotacións que son, por outra parte, as únicas que medran. 
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Ao minifundismo reinante se engade á excesiva parcelación das explotacións, porque nesta 

zona no se xeneralizou a concentración parcelaria, o que indica que estamos perante unha 

agricultura minifundista, con estruturas tradicionais. 

A superficie das explotacións agrarias segundo o seu aproveitamento (IGE, 2009) é de 496 Ha. 

Desta superficie, 321 Ha son S.A.U., o que representa o 7,8% da superficie municipal, e se 

reparte entre 194 Ha de terras labradas e 127 Ha de prados e pasteiros permanentes. A 

superficie das explotacións agrarias complétase con 132 Ha de especies arbóreas e forestais e 

43 Ha de outras terras non forestais. En relación ás terras labradas, 152 Ha dedícanse a cultivos 

herbáceos, 4 Ha a frutais e 39 Ha a viñedo. En relación coas explotacións agrícolas, o Censo 

Agrario rexistra 965 explotacións, o que representa 20.103 parcelas, 1.882 unidades gandeiras 

(UG) e 1.129 unidades de traballo-ano (UTA). 

Polo que fai ás UG nas explotacións agrarias (INE, Censo Agrario 2009), 235 corresponden a 

bovinos, 39 ovinos, 8 caprinos, 354 porcinos, 35 equinos, 1.234 aves e 16 coellas nais. Os 

bovinos, segundo datos do SITRAN, agrúpanse en 211 explotacións, con 483 cabezas, das que 

195 son vacas (24 de muxidura e 171 de non muxidura), e 288 de outros bovinos. 

Sector secundario 

O sector secundario é o máis importante desde o punto de vista da base económica, neste 

caso, máis pola proporción de ocupados no sector: o 47,5% dos ocupados traballan no sector 

secundario que pola importancia das empresas e o seu volume de vendas (35,6% en xuño do 

2012). En Moraña é máis importante a construción que a industria propiamente dita, xa que 

presenta un baixo grao de especialización industrial. 

Segundo o IGE, no censo de empresas por actividade principal (2010), en Moraña rexístranse 

265 empresas, das que 30 son industrias manufactureiras, 58 empresas de construción e 177 de 

servizos, das que 19 son empresas hostaleiras, 33 de transportes e 31 inmobiliarias. Canto ao 

nivel de emprego, aqui tamén predomina a microempresa, con moi baixo nivel de emprego, 

aínda que con algunhas excepcións: a Base de Datos Ardán recolle 9 empresas no concello, 

das que 1 (Celtic Stores) ten perto de 150 empregados, e outras 3 teñen máis de 25 

empregados, destacando o sector do mueble. 

Sector terciario 

Nos últimos tempos e nas sociedades occidentais estamos a asistir a unha progresiva 

terciarización da economía, o que se reflicte na distribución da poboación ocupada ou na do 

emprego. Este proceso tamén se produce en Galicia, de xeito que a pesar da importancia que 
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aínda ten o sector primario, 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) (56,9% en 

xuño de 2012). Outra característica do sector servizos é que agrupa actividades moi específicas 

ou moi cualificadas alternando con outras con apenas cualificación. Tamén a atomización 

constitúe un trazo específico do sector, no que a gran maioría das empresas son de pequeno 

ou moi pequeno tamaño. No concello de Moraña, como ocorre de xeito xeral, tense 

experimentado un forte crecemento do sector terciario. Como é habitual nun territorio cunha 

base económica non excesivamente diversificada, a rama de actividade que xera máis 

emprego é o comercio polo miúdo; o transporte e todo o que leva consigo (venda e 

reparación de vehículos, gasolineiras, etc), xunto cos servicios financeiros e de apoio ás 

empresas son as seguintes actividades en importancia; e xa por último, o referente a servicios 

públicos como educación, sanidade, cultura. Destas actividades comarciais, 38 son de 

aliemntación, 39 de non alimentación e 9 outras. 

Boa parte dos traballadores neste sector traballan fora do concello, porque os servizos e o 

comercio de Moraña teñen un carácter moi local, destinado a satisfacer as necesidades máis 

básicas da poboación. Para acadar servizos ou un comercio máis avanzado, a poboación 

desprázase cara a cabeceira comarcal, a capital provincial e a Santiago de Compostela. 

Dotacións e equipamentos 

Polo que fai ao ensino, o concello conta con 447 alumnos, que dispoñen do EEI de Calvo-

Rebón, de Amil, de San Lourenzo de Moraña e de Lamas, todos para nenos de educación 

infantil, e co CPI de Santa Lucia, que imparte educación especial, infantil, primaria, secundaria 

obrigatoria e programas de garantía social. 

Existe un Centro de Saúde, con servizos de enfermería (ATS); matronas e pediatras. Polo que fai 

ás urxencias, estas son atendidas no PAC (punto de atención continuada) de Caldas de Reis. A 

atención especializada préstase nos centros hospitalarios de Pontevedra. Por último, Moraña 

conta con 2 farmacias para todo o territorio municipal. 

Polo que fai aos equipamentos sociocultural, Moraña conta con 2 casas de cultura, 1 centro 

cívico-social e 2 bibliotecas, que constitúen un único punto de aceso. 

Para o lecer da poboación, existe 1 área de natureza, 1 parque infantil, 2 parques non urbanos 

e 1 zona recreativa.  
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Moraña conta co seguinte equipamento:1 complexo polideportivo, 1 ximnasio, 1 piscina ao aire 

libre, 3 pistas polideportivas, 1 polideportivo cuberto e 2 terreos de xogo. Hai tamén 7 clubes 

deportivos. 

Como infraestrutura hostaleira, Moraña conta cunha pensión e catro establecementos de 

turismo rural, cun total de 55 prazas. 

Polo que fai á enerxía eléctrica, compre dicir que o plan de electrificación do rural e o plan 

MEGA (Plan de Mellora Eléctrica de Galicia) están a cubrir  a maior parte do territorio galego, 

aínda que persisten algunhas deficiencias relativas á uniformidade de servicio. Canto do 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. 

As telecomunicacións víronse ampliadas e melloradas nos últimos anos, de xeito que a partir do 

Plan de Telefonía Rural a cobertura foi ampliada considerablemente. Canto da iluminación 

pública, Moraña conta con 2.321 puntos de luz en 43 núcleos, cunha potencia instalada de 350 

Kw. 

A rede de abastecemento de auga de Moraña esténdese fundamentalmente pola capital 

municipal, Santa Lucía de Moraña, aínda que tamén chega a varios núcleos de poboación do 

norte do territorio municipal. Esta rede conta con depósitos situados nos lugares de A Bouza, na 

parroquia de Santa Xusta, e A Penagrande, na parroquia de Laxe. Os depósitos contan co 

subministro de auga da ETAP situada no concello veciño de Cuntis, xa que o concello de 

Moraña carece dela. 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. 

A rede de saneamento 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 situadas principalmente no viario consolidado 

consolidadas, agás algunhas liñas soterradas en camiños de pouca entidade, así como por un 
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conxunto de instalacións de decantación, pozos de bombeo e varias EDAR, situadas por todo o 

concello e próximas aos núcleos. A estación depuradora está situada no polígono industrial de 

Afieiras, na parroquia de Saiáns. 

Moraña está adherida a SOGAMA e ten recollida selectiva en tódolos núcleos de poboación. Os 

residuos son trasladados á planta de transferencia en Ribadumia. A produción de RSU é de 

1.728,5 TM/ano. A produción de lixo por habitante é de 393,1 Kg/Hab/ano (2010). Existe no 

concello un mini-punto limpo, que recolle inertes e materiais potencialmente perigosos, como 

baterías, pilas de botón e consumibles de informática. Ademais, Moraña conta cun colector de 

aceite usado doméstico. 

Transportes e comunicacións 

O concello conta con 63,9 Km de estradas, dos que 7,3 Km son de titularidade autonómica, 

28,1 Km de titularidade provincial e 28,5 Km de estradas municipais. 

A accesibilidade é elevada. Por unha parte, a comarca está atravesada de norte a sur pola 

autoestrada AP-9, e no territorio hai varias saídas e entradas: A de Padrón/Pontecesures, a que 

está sobre a estrada de Catoira e a de Caldas/Portas. Moraña e Cuntis quedan máis ao marxe 

desta vía. Por outra parte, a estrada N-550 atravesa a comarca de norte a sur; e a C-550 

percorre a marxe sur do río Ulla. A estrada N-640 comunica a parte oriental con Santiago. 

Ademais existe unha densa rede de titularidade provincial ou municipal que comunica o interior 

e os núcleos de poboación coas cabeceiras municipais e as principais vías de comunicación. 

Paralelamente, o ferrocarril pasa tamén pola comarca, concretamente, o eixo Coruña-Vigo, e 

hai estacións en Pontecesures, Catoira e Portas. Así, en conxunto, a comarca ten unha boa 

accesibilidade, e o maior grao o teñen os núcleos de Pontecesures e Caldas. 

En relación ao transporte público, a zona está cuberta polas empresas de autobuses. Monbús é 

a principal, e percorre o eixo Padrón-Pontecesures-Caldas, o que supón a conexión cara ao sur -

con Pontevedra e Vigo- e cara o norte –Santiago e A Coruña-. A mesma empresa comunica 

Caldas de Reis con Noia, Moraña-Pontevedra e Cuntis-Santiago. Outras empresas que actúan 

na comarca son a empresa Pereira S.L., que conecta con Vilagarcía; Benito Abalo S.A., tamén 

con Vilagarcía e o interior da comarca; Expreso de Tabeirós e Expreso de Vea realizan servizos 

extracomarcais ademais da conexión coa veciña comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Por 

último, Donato Campos S.L. serve de enlace coa comarca de Deza. Aínda que a frecuencia 

varía entre unhas e outras empresas e entre os diferentes percorridos, a conectividade global da 

comarca é elevada. Como xa se ten dito, o ferrocarril complementa o transporte por estrada, e 
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Pontecesures e Catoira son os concellos mellor comunicados, e en Portas só existe un 

apeadeiro. 

No concello de Moraña están rexistrados 3.166 vehículos, (717 vehículos/1000 hab) dos que a 

maior parte (2.397, o 75,7%) son turismos. O resto dos tipos de vehículos teñen moita menos 

importancia, e só compre destacar os camións, que representan o 14,6% do parque de 

automóviles municipal. 

Vivenda e planeamento 

O Concello de Moraña dispón do Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado definitivamente 

o 3 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. 

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 cuia localización sitúase no lugar de Afieiras, cun carácter industrial. O Plan 

Parcial de Solo Industrial do Monte Afieiras, aprobado o 18 de abril 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. Este plan naceu 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. 

O Catastro Inmobiliario Rústico (IGE, 2010), foi renovado por última vez en 2001, e conta con 

4.676 titulareas catastrais, cunha superficie total de 3.735 Ha, repartida entre 28.153 parcelas 

(reais) e 31.349 subparcelas. O valor catastral ascende a 1.688.000 €. Pola súa parte, o Catastro 

Inmobiliario Urbano (IGE, 2010), foi renovado por última vez en 2005, e rexistra 5.855 parcelas 

urbanas, das que 4.154 son solares e 1.701 son parcelas edificadas. A superficie total das 

parcelas urbanas é de 471,1Ha. 

No ano 2010 rexistráronse no concello 5 licenzas de obra, das que 2 correspondían a obras de 

nova planta e 3 a rehabilitacións. 

Patrimonio histórico-artístico 

Abundan en Moraña restos arqueolóxicos como petróglifos e túmulos, localizados 

principalmente en Silvoso, O Deitadeiro, Monte Laceira e Monte Ardegán, lugares que por outra 

parte contan con excelentes panorámicas das terras de Barro e Caldas. Destacan os castros de 
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Rebón, Monte de Castro, e Gargantáns. É aquí en Gargantáns onde se encontra o máis alto dos 

menhires conservados en Galicia, a Lapa de Gargantáns, unha pedra de 2 metros de altura 

pertencente ao megalitismo Atlántico. En arquitectura relixiosa destacan varios exemplos, como 

a igrexa románica de San Pedro de Rebón. Outra igrexa pertencente ao Románico é a de San 

Martín de Gargantáns construída no seculo XII. O Santuario dos Milagres de Amil, foi construído 

no seculo XIX e a este templo chega a famosa procesión dos Milagres de Amil. No lugar de 

Pumar atopase a igrexa de San Mamede de Amil. 

Outros exemplos do patrimonio de Moraña son a Igrexa románica de San Pedro de Rebón, o 

Pazo de Buzaca, o Pazo de San Roque en Rebón, a Casa dos Souto en Moraña e o Pazo de 

Teixeiriño. 

Situación ambiental 

Moraña non conta con punto limpo, deficiencia que será subsanada polo Plan, xunto cun punto 

de recollida de residuos procedentes da actividade agrogandeira. 

Polo que fai aos incendios forestais, o territorio municipal de Moraña non está clasificado como 

zona de alto risco, aínda que si o son os concellos limítrofes de Caldas de reis, Barro, Portas e 

Pontevedra. 

Nesta zona, en principio, non se detectan problemas importantes derivados de vertidos, a causa 

da baixa permeabilidade do substrato. Aos efectos da planificación do territorio municipal, 

compre ter en conta que no territorio municipal de Moraña existen tres vertedoiros de RSU 

clausurados: 

• SOAR: localizado en Soar. Este vertedoiro ten unha superficie de 1.420 m2, cunha litoloxía 

composta de arxilas e unha permeabilidade baixa. 

• QUERGUIZO: situado en Penagrande (Querguizo). A superficie é de 850 m2, a litoloxía é de 

arxilas e a permeabilidade é baixa. 

• STA. CRUZ DE LAMAS, na parroquia do mesmo nome, litoloxía de arxilas e permeabilidade 

baixa, cunha superficie de 3.025 m2. 

No concello de Moraña non existen industrias xeradoras de contaminación da xea, e a 

actividade máis susceptible de xerar contaminación é a gandería. Este risco –e o seu impacto- 

pode concretarse en dúas vías: a contaminación dos solos e das augas superficiais e/ou 

subterráneas por xurros e os residuos plásticos procedentes do empacado da herba. 
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A contaminación acústica presente en Moraña redúcese case que exclusivamente ao núcleo 

urbano da capital municipal, Santa Lucía, e está producido fundamentalmente polo tráfico 

rodado. 

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

orixe xeolóxica natural, e se filtra nas vivendas a través da permeabilidade do terreo, e se vai 

acumulando nas partes baixas das casas, e producindo problemas de saúde á poboación 

cando este gas é inhalado. (O Radón é considerado canceríxeno pola OMS). 

Segundo medicións feitas polo Laboratorio de Radón de Galicia da USC, a comarca de Caldas 

presenta un nivel de risco alto, co 14,1% das vivendas con >200 bq/m3. Pola súa parte, o 

concello de Moraña rexistra un 33,3% das vivendas con niveis de concentración >200 bq/m3, o 

50,1% das vivendas presentan niveis por baixo dos 150 bq/m3, e o 16,7% sitúase entre 150 e 200 

bq/m3. 

Outro aspecto que incide tamén nos solos e nas augas derívase das deficiencias no 

saneamento, é que se concreta na existencia de fosas sépticas e pozos negros (ausencia de 

depuración), que pode contaminar fontes, mananciais e correntes superficiais e, polo tanto, 

xerar riscos para a saúde humana. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide basicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico, incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos.  

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos baséanse na 

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

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

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

perigosas para o medio ambiente e a saúde humana. 

A contaminación radioeléctrica presente no concello de Moraña está producida pola radiación 

das antenas de telefonía celular e polas eventuais emisións de wimax-wifi. 

Polo que fai a espazos naturais do concello, 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. 
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Outros elementos de naturalidade ao dispor da poboación de Moraña compre mencionar as 

carballeiras, como as de Santa Xusta, na parroquia do mesmo nome, cunha superficie de 

25.000 m2; e a de Santa Lucía, situada no núcleo urbano de Santa Lucía, cunha extensión de 

3.900 m2, coñecida por ser o lugar onde se celebra a coñecida festa do “carneiro ao espeto”. 

Outra carballeira urbana é a de Campenlos, situada tamén en Santa Lucía e cunha superficie 

de 3.500 m2. 

Paisaxe 

O concello de Moraña sitúase na conca alta do Umia, río que serve de límite co concello de 

Cuntis. Moraña é un concello de transición entre as terras baixas da depresión de Caldas e as 

terras altas do interior da provincia de Pontevedra. Dende o punto de vista morfolóxico, existen 

dúas unidades xeográficas claramente diferenciadas: unha, a depresión de Caldas, que afecta 

á maior parte do territorio municipal e, a outra, a montaña. Na primeira, as altitudes oscilan 

entre os 150 e os 200 metros. Na segunda están por riba dos 500 m. (O Acibal, 594 m, e Xesta, 

529 m). Estas diferenzas altitudinais son o resultado do basculamento de bloques graníticos a 

causa de factores tectónicos. 

Este basculamento é o responsable da extraordinaria compartimentación que presenta este 

territorio, con gran cantidade de unidades morfolóxicas xeradas polas fallas e as incisións da 

rede fluvial; o que, dende o punto de vista da paisaxe significa que non existen concas de 

intervisibilidade, e os teóricos fitos visuais non son visibles dende largas distancias. A este feito hai 

que engadir a importancia da vexetación, tanto a natural –as carballeiras- como a seminatural 

de repoboación –piñeirais-, que forma bosques dun porte tal, que a visibilidade redúcese a 

ámbitos moi pequenos. 

O concello de Moraña está drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos 

como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas 

con dirección N-S explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección 

en varios sectores. 

Non se identifican en Moraña elementos paisaxísticos fráxiles nin en perigo de desaparición ou 

alteración, dada a escasa entidade do PXOM e o seu baixo nivel de intervención no territorio. 

Por outra parte, e como xa se ten dito, este territorio está intensamente humanizado, e isto deixa 

a súa pegada no hábitat, en forma de paisaxe agraria e rural. 

A Paisaxe urbanizada de Moraña aparece só no núcleo de Santa Lucía de Moraña, capital 

municipal. Esta paisaxe está formada por un tecido pouco denso e compacto, organizado ao 
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longo do viario e de escasa altura, predominando a edificación de 2 ou 3 alturas, así como a 

vivenda unifamiliar. A calidade visual desta unidade é media-baixa, a causa de que aparecen 

edificios en construción, medianeiras, espazos baleiros e unidades illadas, aínda que a medida 

que se vaia completando a trama urbana, a calidade visual experimentará unha importante 

mellora. Tamén os polígonos industriais presentes no concello (Afieiras e Mirallos) presentan 

características urbanas, aínda que están desconectados entre si e co núcleo urbano do 

concello. 

A paisaxe rural é a típica do medio rural galego, e está composta polos núcleos rurais e as terras 

de cultivo, anexas ou non, a estes núcleos. En xeral, os núcleos se atopan nun bo estado de 

conservación e mantendo unha tipoloxía tradicional sen grandes modificacións e posúen unha 

elevada calidade visual. Pode atoparse tamén un elevado número de vivendas illadas, de moi 

diversa tipoloxía. 

O concello posúe tamén un bó número de elementos patrimoniais, algúns deles de elevado 

valor histórico-artístico e, sobre todo, etnográfico, como Os Milagres de Amil. 

A paisaxe natural e seminatural se atopa moi mesturada, composta por bosques de 

repoboación, formado por especies de frondosas. Interpenetrando estes bosques aparece a 

vexetación natural que, xunto co bosque ripario ao longo dos cursos fluviais, constitúe un bo 

exemplo de vexetación autóctona, en moitos casos cun elevado grao de naturalidade, como é 

o caso das numerosas carballeiras presentes neste concello. 

Sintese da situación actual 

O concello 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 Campos 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.  

A estrutura urbanística do Concello de Moraña complétase cun importante número de núcleos 

rurais que na periferia do concello constitúen unha estrutura que dá resposta a un territorio rural 
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cunha importante presión residencial, crecemento baseado nas vías de comunicación, 

fundamentalmente. 

Esta estrutura ten evolucionado porque os núcleos orixinais foron interconectándose entre eles 

por unha rede de estradas e pistas, e esta trama foi o soporte do novo poboamento, de xeito tal 

que nas zonas chairas, máis atractivas para o poboamento e con maior densidade de vías de 

comunicación, os núcleos orixinarios foron uníndose, densificándose a ocupación. O resultado é 

a gran dispersión que se observa en lugares como a depresión meridiana. A 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. 

Dende o punto de vista ambiental, Moraña non presenta problemas, aínda que, en xeral, o 

modelo territorial existente na actualidade non resposta, no solo rústico, ás novas formulacións 

de protección medioambiental, paisaxística e sectorial, asignación de riscos e desenvolvemento 

sostible do territorio. 

Desde o punto de vista urbanístico, a problemática existente na vila pódese resumir nos 

seguintes puntos. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

• 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. 

Obxectivos do PXOM 

Os obxectivos xerais deste PXOM son os seguintes: 

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

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

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

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

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

realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

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

carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

C) Conservación ambiental: 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

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

unha das súas particularidades. 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o concello de Moraña 

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

prepararando ao concello para resolver os actuais problemas de modernización e procura de 

maior dinamismo dos sectores produtivos, sendo capaz de prever un crecemento continuado e 

sostido nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, no que a 

día de hoxe se concentra a principal consolidación edificatoria e existencia de servizos, a 
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existencia dun entramado de núcleos máis miúdo cuia organización principal é a parroquia, así 

como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

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

ser eminentemente realista, capaz de ser levado á práctica, permitindo conseguir a 

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

determinan. 

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

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

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

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

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

solos se lle asignen. 

O PXOM de Moraña procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos 
xerais para a redacción do planeamento: 

 Incardinación do modelo urbano de Moraña na estratexia global de ordenación territorial de 

Galicia, no que se explotan as complementariedades entre o sistema de cidades e vilas de 

equilibrio, artellando un modelo de cidade difusa. 

 Optimización das vantaxes comparativas de Moraña. 

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

Sostibilidade territorial e densidade urbana 

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

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

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

dirixidas máis que ao control do crecemento, a evitar a urbanización e a edificación dispersa ou 

o consumo inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e privadas cara a 

recuperación, rehabilitación ou reforma da edificación existente e a colmatación dos espazos 

baleiros no único núcleo urbano do concello ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

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

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

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

entende como “conservación activa do medio rural”. 
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Límites territoriais do crecemento 

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

son os seguintes: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ao crecemento efectivo da 

poboación, 

• Empregaranse os solos urbanos non consolidados nas áreas intersticiais da trama urbana 

existente, e sectores de solo urbanizable de ensanche na trama existente, estritamente 

dimensionados ao crecemento previsible. 

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

planeamento vixente, 

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

ou de calquera área recollida neste informe, ou no Plan como de Protección Ambiental. 

Tampouco se proporán solos residenciais ocupando formacións orográficas e susceptibles 

de producir impacto visual ou paisaxístico, así como de aqueles solos con pendente superior 

ao 30%. 

Tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos só se permitirán as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non procedentes 

nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o aproveitamento 

das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ao medio rural e natural, e as 

declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios 

ou na franxa de protección dos cursos fluviais. 

O PXOM establecerá as características da edificación en solo rústico (condicións de 

edificabilidade, altura, ocupación, distancia entre edificacións, implantación topográfica e 

paisaxística). Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os 

impactos producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

A paisaxe 

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

análise producen decisións directas na ordenación, tales como a preservación de áreas 
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vacantes, corrección de dinámicas e tendencias, emprego como recurso para un eventual uso 

turístico, etc. 

Patrimonio natural 

A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas 

políticas de conservación da natureza,  

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

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

insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

concentración. Tamén se empregarán criterios de concentración urbana e rural co fin de 

facilitar a xestión das infraestruturas (abastecemento de auga, depuración e vertidos). 

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

Rede Natura de Galicia. 

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

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

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

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

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

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

determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- de 

albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos illados 

para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

Integración das variables definidas no Documento de Referencia 

Paisaxe 

O ISA inclúe unha análise da paisaxe e, dende o punto de vista da urbanización, considérase 

que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto nos núcleos urbanos do concello de 

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

colmatación de espazos intersticiais na actual trama urbana, velando pola tipoloxía e evitando 

accións negativas. O Plan protexerá tódolos elementos singulares da paisaxe de Moraña, e 

evitarase calquera afección a estes elementos. 
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Natureza 

En Moraña non hai ningún espazo con protección ambiental específica. Sen embargo, sí que 

existen numerosas áreas de interese natural, como as ribeiras dos ríos, cun interesante e variado 

conxunto de bosque ripícola, así como abundantes bosques de vexetación natural. Tamén 

existe nesta zona unha paisaxe rural moi ben conservada e de gran valor paisaxístico.  

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

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan (as ribeiras do río Umia e tódolos 

seus afluentes, as masas de vexetación natural e/ou autóctona, e as masas forestais) 

Patrimonio 

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

convenientemente identificado, actualizado e catalogado os elementos patrimoniais de 

interese e o parque de edificios destacables. 

Sociedade 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial segundo 

as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto 

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

accesibles e ben comunicados. Garántese tamén a proporción regulamentaria de vivendas 

protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

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

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Moraña e en tódalas 

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

Dende o punto de vista social, en Moraña non se identifican áreas degradadas ou marxinais, nin 

bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Economía 

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

das actividades económicas actuais e potenciais de Moraña, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

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



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 26/208 
 

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

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. Por outra parte, Moraña conta con 

ordenanzas municipais que regulan o fomento da actividade empresarial, co obxectivo de 

densificar e diversificar o tecido económico municipal. 

Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo urbano de Moraña como centro administrativo e de 

servizos do concello, así como as áreas de solo industrial.Tamén contribúe á habitabilidade do 

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

actual. O Plan intervén neste medio con accións dirixidas á consolidación do tecido urbano 

existente (ocupación dos espazos baleiros, igualando as alturas, ocultando as medianeiras e 

alternando a edificación coas zonas verdes). O Plan procurará a axeitada zonificación e 

localización dos equipamentos, aínda que esta zonificación afecta tan só aos habitantes da 

capital municipal. 

Limítase a vivenda unifamiliar en favor da colectiva, para minimizar o consumo de solo: reserva 

a vivenda colectiva na vila de Santa Lucía, quedando a unifamiliar de tipo tradicional para a 

ampliación dos núcleos rurais. 

O Plan describe a suficiencia e eficiencia dos sistemas de abastecemento e depuración 

existentes e previstos en función do crecemento previsto. 

O Plan recoñece a paisaxe como un elemento importante do entorno e o benestar humano. 

Medio rural 

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

alternativas de ordenación. 

Localizaranse e protexeranse os ecosistemas de valor natural, como áreas forestais de especial 

valor, bosques naturais de especies autóctonas e bosques ripícolas. 

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

favorecendo a rehabilitación, a regularización, a compactación e o mantemento da 

configuración tipolóxica tradicional. O Plan impide calquera tipo de afección negativa nestes 

núcleos e a tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional. Por outra parte, o Plan 
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garantirá o acceso a servizos básicos (dotacións e equipamentos, subministración de auga 

potable, saneamento e recollida de RSU). 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, espazos axeitados para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria nos puntos que o Plan dispoña. 

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos sistemas 

de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do concello. 

Medio industrial 

No deseño da nova área industrial e na ampliación das xa existentes (Afieiras e Mirallos), terase 

en conta o medio circundante co obxectivo de acadar a máxima integración das novas 

actuacións no medio rural. Garántese tamén a accesibilidade e a dotación de equipamentos e 

infraestruturas necesarias para a escala da área industrial e as súas necesidades e, se procede 

as súas características específicas. 

A nova área industrial integrarase no contorno, establecendo as oportunas áreas de transición 

entre as áreas naturais ou as zonas poboadas. 

Mobilidade 

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

na vila de Moraña, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, 

para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte 

público ou privado. 

Nas áreas rurais, a mellora da mobilidade facilita un acceso fluído aos servizos e equipamentos 

con que conta o concello, e tamén á participación nas actividades socioeconómicas. A 

mobilidade require unha combinación axeitada de infraestrutura de transporte e de medios de 

transporte. 

Enerxía 

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

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

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

a contaminación lumínica. Asi mesmo, instalaranse dispositivos automáticos fotosensibles de 

encendido e apagado. 

Disporase vía ordenanza o soterrado das liñas físicas de distribución de enerxía onde sexa 

posible, e sempre nos novos desenvolvementos. 
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Atmosfera e emisións contaminantes 

En Moraña non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. A única fonte 

destacable é a derivada da actividade gandeira. 

O mapa acústico de Moraña na situación actual (alternativa “0”) non se verá alterado polo 

desenvolvemento do PXOM, nin inducirá novas áreas de sensibilidade acústica. En calquera 

caso, o Plan proporá medidas amortecedoras do ruído xerado polo tráfico rodado, principal 

fonte sónica no concello, en ausencia doutras fontes de emisión. 

Outra fonte potencial de contaminación é o derivado da debilidade da rede de saneamento e 

de depuración en algunhas áreas non urbanas. O risco tradúcese principalmente en 

contaminación dos acuíferos. O axeitado dimensionamento da rede de saneamento e a 

depuración dos efluentes minimizará este risco. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo 

que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse todo 

tipo de trazado aéreo, mentres que o resto quedarán clasificadas como Solo Rústico de 

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

liñas de alta tensión. 

Ciclo hídrico 

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

poboación de Moraña e o seu eventual crecemento. 

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

e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a variabilidade interanual 

da dispoñibilidade do recurso. 

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

así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

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

imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos desenvolvementos. 

Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de tormentas para evitar 

que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, impedindo o seu correcto 

funcionamento e vertidos sen depurar. 

Ciclo de materiais 
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O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, en 

función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

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

materiais e a súa eliminación e reciclaxe segundo o establecido pola lexislación sectorial 

vixente. 

Resérvase un espazo para a implantación dun punto de recollida de RSU para o núcleo urbano 

e outro para residuos de carácter industrial para o novo polígono, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos. Polo que fai ao deposito e recollida de residuos 

procedentes da actividade gandeira, o Plan contemplará a localización de, ao menos, un 

punto no concello. 

Solo 

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

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

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

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

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

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

reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

Edificacións 

O Plan contempla a vivenda colectiva fundamentalmente no núcleo da Vila de Santa Lucía de 

Moraña, mentres que a unifamiliar resérvase para os núcleos rurais. Tamén contempla a 

rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio, a diversificación das tipoloxías residenciais, o 

emprego das ferramentas de xestión urbanística para facilitar o acceso á vivenda e o fomento 

da harmonía entre as novas construcións e as existentes no seu contorno. 

O Plan evita calquera espazo que non sexa axeitado para a edificación, e evita consumos 

inxustificados de solos, procurando a colmatación e a consolidación das áreas xa edificadas. 

Variables non integradas no plan (recomendacións) 

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

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

dirixidas á sensibilización da poboación. Así mesmo, o concello tratará de estender a rede 
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de saneamento, co fin de ir eliminando o sistema de fosas sépticas que teñen as vivendas 

illadas do ámbito rural. 

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

agrogandeiras 

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

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

oferta o concello. 

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

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

• Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor e difusión do patrimonio natural e 

cultural de Moraña, como recurso que poida ser explotado como recurso turístico dun xeito 

sostible e contribúa á diversificación do tecido económico municipal. 

• Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor das áreas industriais, de carácter 

municipal e de composición mixta concello-empresas, que supervise o funcionamento do 

novo polígono, que funcione co principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou 

promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental.  

Descrición das alternativas 

Alternativa 0 (“cero”) 

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

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

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

do concello. Pola contra, a non aplicación do PXOM podería xerar, dende o punto de vista 

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

• Unha degradación da paisaxe. 

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

de vivendas e as expectativas reais do concello. 

• Déficits de equipamentos. 

• Inaxeitado dimensionamento da rede de sumidoiros e tratamento de refugallos. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede rural de camiños xurdida 

sen planificación previa. 
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• Escasez de solo industrial. 

• Paulatino empeoramento da rede de comunicacións. 

• Problemática coa conservación dos espazos naturais. 

• Limitación ao desenvolvemento do concello en tódolos seus aspectos. 

Alternativa A 

Establece un modelo central e polinuclear: 

• Aposta polo reforzamento da centralidade da vila urbana. 

• Baséase no equilibrio territorial mediante a utilización da estrutura parroquial e supraparroquial 

para a fixación de dotacións y equipamentos neste ámbito e a fixación de residencia nos 

núcleos rurais tradicionais. 

• Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos elementos 

naturais e patrimoniais. 

Clasificacion de solo urbano 

O solo urbano é un concepto reglado polo que non se estudian alternativas en canto á 

clasificación e así se propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do dictado 

polo PXOM vixente. 

Ordenación do solo urbano 

Proponse ao respecto á ordenación proposta polo PXOM vixente en canto a tipoloxía 

edificatoria, edificabilidade e alturas. Esta alternativa pretende non deixar fóra de ordenación ás 

numerosas edificacións que se desenvolveron ao amparo da ordenación vixente. 

Consolidación do núcleo urbano 

Consolidación da Vila de Santa Lucía e da súa periferia inmediata incorporada á trama urbana 

mediante a colocación de solo urbanizable. Esta alternativa dá como resultado a previsión de 

tres ámbitos de solo urbanizable de uso residencial inmediatamente lidantes co solo urbano 

vixente e/ou o previsto. 

Solo para desenvolvemento de actividades económicas 

Plantéxanse alternativas ao solo industrial esgotado e que xurdiu como desenvolvemento do 

PXOM vixente (polígonos de Mirallos e Afieiras). Estes polígonos, perto do solo urbano de Santa 

Lucía, están a crear problemas de tráfico pola súa posición periférica á Vila de Santa Lucía. 
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Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximadamente equivalente aos dous ámbitos 

xa desenvolvidos, pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos problemas 

viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221, nunha zona 

afastada dos solos residenciais. 

Núcleos rurais 

Mantemento das delimitacións do PXOM vixente, ampliándoas tan so naqueles casos de 

acreditada  existencia dun núcleo tradicional non delimitado no seu día, pois esta clasificación 

está reglada por Lei, e propoñendo ampliacións tan so nos casos nos que xurdiran un 

importante número de edificacións fóra do ámbito do núcleo rural pero próximos a este. 

Alternativa B 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana e crecementos 

polinucleares (modelo expansivo): 

Este modelo diferenciase do anterior en que propón actuacións de desenvolvemento 

residencial exteriores a vila central creadas ex novo de maior envergadura, co que a 

capacidade residencial total quedaría mais restrinxida no solo urbano existente e nos núcleos 

rurais. 

Clasificación do solo urbano 

Propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do disposto polo PXOM vixente. 

Dentro desta trama urbana é preceptiva a definición do solo urbano consolidado e non 

consolidado. O novo PXOM distingue dous ámbitos de solo urbano non consolidado. 

Ordenación do solo urbano: 

Proponse rebaixar as alturas previstas no PXOM vixente nunha idea de descentralizar a vila, 

rebaixando edificabilidade de cara a concentrala nos núcleos rurais os cales se potencian. Esta 

alternativa deixa fóra de ordenación edificios que se levaron a cabo en desenvolvemento do 

documento vixente. 

Descentralización do modelo urbano 

Preténdese a creación de novos centros vinculados á boa accesibilidade nun intento de 

consolidar asentamentos que recollan poboación dos concellos limítrofes e que proxecten 

auténticas expansións dos núcleos mellor comunicados. Plantéxanse dous solos urbanizables, un 

vinculado a Caldas, na estrada PO-221 que vai ser mellorada cun proxecto da Xunta de 

Galicia, e outro vinculado ao cruce de Porráns na N-550, a través da estrada PO-226.  
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Solo para desenvolvemento de actividades económicas  

Plantéxase o remate dos parques empresariais xa desenvolvidos, xerando un entramado urbano 

que conecte estes co solo urbano de Santa Lucía. Esta opción mellorará a accesibilidade peonil 

a estes ámbitos pero empeorará a calidade de vida no solo urbano por aumentos de tráfico, 

contaminación sonora, atmosférica, etc. En base a esta proposta, propóñense dous ámbitos en 

prolongación dos polígonos de Afieiras e Mirallos que conectan este coa malla urbana, e que 

contan cunha superficie similar ós xa desenvolvidos. 

Núcleos rurais 

No modelo de descentralización e rebaixe de densidade previsto para o núcleo de Santa Lucía, 

preténdese a potenciación do crecemento dos núcleos rurais, ampliando as delimitacións do 

seu perímetro e volcando as máximas previsións de crecemento nestes ámbitos. Por outra 

banda, proponse a delimitación de novos núcleos naqueles casos de acreditada existencia dun 

núcleo tradicional non delimitado no seu día pois esta clasificación está reglada por Lei. 

Alternativa elixida 

O modelo proposto no PXOM parte da concentración dos novos desenvolvementos urbanísticos 

e das dotacións arredor do núcleo urbano de Santa Lucía, optando por un modelo centralizado, 

de baixo impacto e cun axeitado nivel de servizos para o conxunto da poboación. Este modelo 

centralizado xa existe de facto, posto que Santa Lucía é o único núcleo urbano do concello, e o 

Plan non fai senón confirmar e ordenar a tendencia do concello, corrixindo os problemas 

detectados, desde os ambientais ata os urbanísticos, pasando por toda a gama de 

problemáticas socioeconómicas e de paisaxe urbano. Non se aposta, por tanto, por un modelo 

descentralizado, que presenta un maior consumo de solo e ofrece un sistema de dotacións de 

menor tamaño e disperso, cun maior custo de mantemento e xestión e menos sostible. 

Polo seu carácter mais apropiado para a estrutura territorial de Moraña, a súa sustentabilidade, e 

as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para Moraña a alternativa A, sinalada, 

agás no punto referente ás actividades económicas que, por indicación do Informe Previo á 

Aprobación Inicial emitido pola S.X. de Urbanismo e Ordenación do Territorio, estímase máis 

oportuno a alternativa B 

Identificación dos efectos sobre o medio 

As principais alteracións ou impactos potenciais nas variables de sustentabilidade derivadas da 

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

PXOM e a intensidade e alcance das accións previstas, produciranse nas fases de urbanización 
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(obras), impactos que desaparecerán ao finalizar as obras. Con posterioridade á fase de obras, 

os impactos previstos non difiren substancialmente dos rexistrados na actualidade (alternativa 0) 

porque non se esperan movementos significativos da poboación nin cambios de actividade 

importantes. En calquera caso, os impactos esperados son da escasa intensidade dado o 

pequeno tamaño das actuacións a levar a cabo. 

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

por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases de obras).  

Nas augas e os seus dominios naturais poden producirse impactos por invasión dos cauces, 

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

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

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

fosas sépticas. Non se identifica ningunha acción que teña incidencia directa sobre as augas 

superficiais ou subterráneas. 

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

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

e moderado. 

En Moraña non existe actividade industrial de entidade suficiente como para xerar niveis 

elevados de contaminación, nocivos para a saúde humana. 

Outras fontes de contaminación a ter en conta –máis pola súa presenza ao longo do tempo 

que polo seu volume e incidencia no medio- son as procedentes da actividade agrogandeira, 

e estas fontes poden concretarse nos xurros e nos residuos plásticos do empacado de herba.  

Polo que fai á contaminación radioeléctrica, esta procede exclusivamente das emisións activas 

das antenas de telefonía celular e das emisións WIMAX-WIFI. Todas elas son de baixa potencia e 

do rango das microondas. 

Aumentará moderadamente a produción de residuos (urbanos e industriais), aumentos 

asociados ao aumento da poboación e ao previsible aumento da actividade industrial. 

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

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

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

pola ubicación de puntos de depósito e recollida dos residuos desta actividade. 
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Dende o punto de vista social, non se detectan impactos negativos, e sí positivos, ao reforzar o 

Plan o sistema-rede de infraestruturas públicas do concello. 

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

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

xerarquía superior ou ben polo propio Plan. 

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

medidas de protección, compactación e mantemento da compoñente tradicional. 

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

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

mantendo ou mellorando o seu carácter tradicional. Por outra parte, ao concentrar os servizos e 

equipamentos municipais no núcleo urbano, facilítase a accesibilidade á poboación do 

concello. Ademais, a previsión de futuras dotacións faise de acordo coa estrutura demográfica 

actual e futura. 

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

identifica ningún tipo de impacto. Este patrimonio é susceptible de recibir accións positivas de 

posta en valor, o que, xunto ao seu valor natural, reforzaría á posición de Moraña en circuítos 

turísticos de baixa intensidade aproveitando os seus recursos patrimoniais, contribuíndo á, entre 

outras cousas, á diversificación económica do concello. 

Accións urbanísticas do PXOM 

Clasificacion de solo urbano 

Ambas alternativas contemplan o mantemento da tama urbana de Santa Lucía de Moraña 

segundo o contemplado polo PXOM vixente. Ambas alternativas distinguen dous ámbitos de 

solo urbano non consolidado, pretendendo pechar e completar o actual tecido urbano de 

Moraña. 

Ordenación do solo urbano 

A alternativa A propón o mantemento do disposto no PXOM vixente no relativo á tipoloxía 

edificatoria, edificabilidade e alturas, e pretende incluir dentro da ordenación a edificación 

desenvolvida ao abeiro da normativa urbanistiva vixente. Pola contra, a alternativa B propón 

rebaixar as alturas e rebaixar a edificabilidade prevista no PXOM vixente, nun modelo de 

descentralización da actual vila en beneficio do crecemento dos núcleos rurais. Esta alternativa 

deixa fora de ordenación a masa edificada que a alternativa A pretende ordenar. 
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Consolidación do núcleo urbano 

 A alternativa A pretende a 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. 

Fortalecendo o seu carácter de núcleo continuo, aproveitando as vantaxes da densidade 

urbana existente para garantir a continuidade co seu contorno rústico inmediato. Esta alternativa 

dá como resultado a previsión de tres ámbitos de solo urbanizable de uso residencial 

inmediatamente lidantes co solo urbano vixente e/ou o previsto. 

Descentralización do modelo urbano 

A alternativa B pretende a creación de novos centros vinculados á boa accesibilidade nun 

intento de consolidar asentamentos que recollan poboación dos concellos limítrofes e que 

proxecten auténticas expansións dos núcleos mellor comunicados. Plantéxanse dous solos 

urbanizables, un vinculado a Caldas, na estrada PO-221 e outro vinculado ao cruce de Porráns 

na N-550 a través da estrada PO-226. 

Este modelo é claramente menos sostible por canto é moito máis intensivo en consumo de solo. 

Solo para desenvolvemento de actividades económicas 

A alternativa A baséase na necesidade de novo solo industrial como alternativa ao solo xa 

esgotado. Enténdese que este tipo de solo é necesario para dar resposta á demanda existente 

e, polo tanto, para non  estrangular o eventual crecemento económico do concello. 

Os polígonos existentes están perto do núcleo de Santa Lucía, e están a crear problemas de 

tráfico. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximado equivalente ós dous ámbitos 

xa desenvolvidos pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos problemas 

viarios existentes neste momento. 

Pola súa parte, a alternativa B Plantexa o remate dos parque empresariais xa desenvolvidos 

xerando un entramado urbano que conecte estes como solo urbano de Santa Lucía e cos 

principais viarios externos de conexión, incluída a nova variante da estrada PO-221, que mellora 

substancialmente a conexión con Caldas de Reis. Esta opción mellorará a accesibilidade peonil 

a estes ámbitos e destes co exterior. En base a esta proposta proponse un ámbito en 

prolongación do polígono de Afieiras, que conecta este coa malla urbana e que contan cunha 

superficie similar ós xa desenvolvidos. 
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Dende do punto de vista ambiental, é preferible a alternativa B pola mellor accesibilidade peonil 

e resolución das conexións do polígono existente. 

Núcleos rurais 

A alternativa A pretende o mantemento das delimitacións do PXOM vixente ampliándoas tan so 

naqueles caso de acreditada existencia dun núcleo tradicional non delimitado no seu día pois 

esta clasificación está reglada por Lei e propoñendo ampliacións tan so nos caso nos que 

xurdiran un importante número de edificación fóra do ámbito do núcleo rural pero próximos a 

este. 

A alternativa B representa un modelo de descentralización, e pretende receber o crecemento 

urbano que se limita no núcleo urbano. 

Como xa se ten dito ao longo deste ISA, e dende o punto de vista da sustentabilidade 

ambiental, o Plan deberá asumir un modelo de concentración urbana, completando o actual 

tecido urbano e evitando a invasión indiscriminada do territorio. 

Polo tanto, tamén nesta acción urbanística, prefírese a alternativa A. 

Descrición dos impactos 

solos 

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

de execución das obras (fases de urbanización). 

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

finalización das obras mediante a revexetación xa que, dada a orografía do concello, non será 

preciso estabilizar taludes. 

En calquera caso, estes impactos serán mínimos, tendo en conta a escasa entidade das obras. 

Augas 

O concello de Moraña está drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos 

como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. En todos estes cursos fluviais 

deberanse evitar invasións de maquinaria, depósitos de materiais, calquera tipo de vertidos que 

poidan incidir na calidade das augas dos ríos e, en xeral, calquera tipo de acción que afecte a 

este medio. 
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As augas subterráneas poden, eventualmente, verse alteradas pola xeración de residuos 

susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos negativos 

corrixiranse á finalización das obras. 

Clima 

As accións previstas para o desenvolvemento do PXOM non terán ningún tipo de impacto sobre 

o clima da área obxecto de estudio. 

Calidade ambiental 

Refírese ao impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en 

suspensión, emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria 

pesada na etapa inicial das eventuais obras de urbanización. Esperase que o impacto sexa 

baixo e puntual. 

Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos, na fase de obras polo movemento 

de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico. O primeiro 

impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel, permanecerá na 

zona. 

Flora e fauna 

A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e tala 

de vexetación nas áreas clasificadas como urbanizables. 

Polo que fai á fauna o impacto neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados 

pequenos mamíferos e aves, que ausentaranse durante as obras, na fase de urbanización, e 

regresando ás zonas verdes á finalización das obras. 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais protexidas. 

Paisaxe 

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

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

porque o PXOM contempla escasas modificacións estruturais. Non se contempla ningunha 

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

Medidas preventivas 

Como xa se ten dito, os impactos máis importantes que se prevén no desenvolvemento e 

aplicación do PXOM de Moraña procederán da propia urbanización, na súa fase de obras, 
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impactos que son puntuais e que cesarán ao finalizar as obras. Son de escasa magnitude e 

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

cambio de uso deste, reducíndose a pequenas bolsas de solo urbanizable. Por outra parte, e 

dado o modelo centralizado que persegue o Plan, tampouco se contemplan actuacións de 

construción de viais, senón que se aproveita e adecúa o preexistente. 

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

poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga, 

maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU e residuos industriais, 

necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e 

creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo 

caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude. 

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

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

naturalidade ao finalizar as obras. 

As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes: 

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

de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

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

desenvolvan obras. 

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

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

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

• Cando se empregue maquinaria pesada, evitarase a compactación do terreo, a invasión 

de áreas naturais ou patrimoniais, os vertidos de calquera tipo procedente das máquinas e 

as invasións de cauces fluviais. 

• Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículo no centro do núcleo urbano, empregaranse, cando sexa posible, 

solucións de pavimentos sonorreductores e velarase pola redución da velocidade no núcleo 

urbano. 

• Evitarase a dispersión indiscriminada de xurros e os vertidos debidos dunha mala práctica no 

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

solucións de viario impermeable estritamente para as zonas rodadas. 

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

contaminación lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e 

conforme á lexislación vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia 

enerxética onde sexa posible. 

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

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

viario. Tamén reservarase un espazo para o depósito e recollida de residuos procedentes da 

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

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

• A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada, así 

como as subestacións e transformadores, co fin de evitar a contaminación 

electromagnética. 

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

correcto abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. 

 

1. Introdución 

A Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, xunto coas 

súas posteriores modificacións, recolle, na súa exposición de motivos, a necesidade de 

compaxinar o desenvolvemento do medio rural coa conservación e posta en valor do 

patrimonio natural e cultural. 

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

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

Moraña. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da devandita Lei 9/2006 de 

28 de abril, o que se describe no seguinte punto (Marco Normativo). 

A finalidade do proceso de avaliación ambiental estratéxica é integrar no medio as políticas 

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

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

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

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

e fidedigna do proceso planificador. 
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O concello de Moraña, responsable da elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal e, 

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

para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en xaneiro do 2009, o Informe 

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

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

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, órgano 

ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en abril do 2009, o 

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

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

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

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

Posteriormente, en setembro de 2010, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 

emite un novo documento de referencia, deixando sen efecto o emitido en abril do 2009, co fin 

de adaptar o Plan á lexislación vixente. 

1.1. O marco normativo 

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

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

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

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

programas no medio ambiente. No ámbito de aplicación, explicitase que os plans que afecten 

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

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

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

significativos sobre o medio ambiente que poidan derivarse da aplicación do plan, así como 

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

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

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

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

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, logo de identificar e consultar 

ás Administracións públicas afectadas e ao público interesado. 

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

(Decreto da Xunta de Galicia 442 de 1990 de Avaliación de Impacto Ambiental e o Decreto 
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327/1991 de Avaliación de Efectos Ambientais), que regulaba o documento esixido pola Lei de 

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

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

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

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

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

plans e programas queda integrado e lexislado pola citada lei. 

Normativa estatal 

- Real Decreto Lexislativo do Ministerio da Vivenda 2/2008, do 20 de xuño, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei do solo. 

- Lei 4/1989, sobre conservación de espacios naturais, fauna e flora silvestres. 

- Lei 16/85, de patrimonio histórico español. 

Normativa autonómica 

-Orden do 15/09/2008 pola que se aproban inicialmente as Directrices de Ordenación do 

Territorio de Galicia. 

- Lei 6/2008, de Presidencia da Xunta de Galicia, de medidas urxentes en materia de vivenda e 

solo, polo que se modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

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

litoral de Galicia. 

- Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espacios como zonas de 

especial protección dos valores naturais. 

- Lei 15/2004 de 28 de decembro de 2004 que modifica a Lei 9/2002. 

- Lei 9/2002 de 30 de decembro de 2002 de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia. (parcialmente modificada con posterioridade) 

- Lei 9/2001 de conservación da natureza de Galicia. 

- Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de disciplina 

urbanística de Galicia. 

- Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia. 
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- Lei 10/1995, de 10 de marzo, de ordenación do territorio de Galicia. 

- Lei 8/1995, de 30 de Outubro, de patrimonio cultural de Galicia. 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña estará vencellado xerarquicamente, á 

lexislación sectorial de aplicación vixente en cada caso, ás Directrices de Ordenación do 

territorio, así como ós demais instrumentos establecidos pola Lei 10/1995 de Ordenación do 

Territorio de Galicia e no decreto 20/2002, e en especial á lei 9/2002 modificada pola lei 

15/2004 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. 

Pola súa incidencia no eido medioambiental é de sinalar a especial importancia que terán, de 

existir, para o P.X.O.M. os Proxectos Sectoriais de Parques Eólicos, así como os Plans de 

Ordenación dos Recursos Naturais, que se puideran plantexar. 

 

1.2. Relación do PXOM con outras lexislacións sectoriais 

Durante o período transcorrido desde a entrada en vigor do Plan Xeral de Moraña, no ano 2001, 

xurdiu unha importante normativa tanto estatal como autonómica, que incide nos aspectos 

territoriais e urbanísticos da actividade municipal, que sen pretender ser presentada con 

carácter exhaustivo e a que se enumera a seguir: 

Listado da normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais: 

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas. 

Consellería de Política Territorial Obras públicas e Transportes. 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. 
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- 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. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: Texto Refundido da Lei de Augas, R.D.L. 1/2001, do 20 de xullo. 

Regulamento do dominio público hidráulico, RD 849/1986, de 11 de abril, 

modificado polo RD 606/2003 de 23 de maio. 

- 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 desenvolvan. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 

 

• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo. 

- 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. 
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- 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 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 A Coruña-Vigo do Corredor de Alta 

Velocidade. 

 

1.2.1. As Directrices de Ordenación do Territorio 

En Galicia, a Lei 10/1995 de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, configura 

as Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) como un instrumento de carácter global, 

expresión da política territoerial, que debe constituir o marco xeral de referencia establecendo 

as pautas espaciais de asentamento das actividades, de acordo coas políticas sociais, 

económicas e culturais emanadas da comunidade, integrando, no seu caso, as emanadas 

dende o Estado, así como as propostas que xurdan dende as entidades locais. 

En cumprimento desta prevision, mediante o Decreto 19/2011 de 120 de febreiro, se aproban 

definitivamente as DOT, coa finalidade básica de definir un modelo territorial para Galicia, e que 

servirá de referencia para o resto das figuras de planificación e actuacións que desenvolvan 

tanto as administracións como os particulares. 

As Directrices de ordenación do Territorio (DOT) constitúen o primeiro instrumento de ordenación 

territorial que establece as regras para a implantación dos usos e actividades en coherencia 

coas necesidades sociais, económicas, culturais e ambientais. Na medida en que apostan pola 

sostibilidade, a cohesión social e o crecemento económico equilibrado, resultan plenamente 
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coherentes cos obxectivos anunciados para as determinacións específicas para os espazos 

rurais, compartindo un mesmo modelo territorial. 

O Concello de Moraña encádrase no sistema de asentamentos rurais, situado moi perto da 

área de Pontevedra e a súa comarca urbana. É un concello eminentemente rural, cunha forte 

presencia aínda do sector primario na súa estructura productiva. 

Segundo as Directrices de Ordenación do Territorio, este concello pertence ao grupo dos que 

constitúen a estrutura de base da xerarquía de asentamentos no territorio, xunto coas pequenas 

entidades de poboación. Este grupo defínese como as células elementais dun medio rural vivo, 

que garante a conservación dos valores culturais, ambientais, paisaxísticos e socioeconómicos, 

e constitúen condición básica para evitar o abandono e os seus efectos derivados. 

 

Outros programas e proxectos que están en vigor ou en proceso de aprobación: Plan MOVE e 

PDR. Moraña forma parte da Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do Umia e Ulla, que 

desenvolven accións para implantar unha Axenda 21 Local no territorio. 

 

2. Determinación do ámbito de influencia 

2.1 Descrición xeral do territorio 

2.1.1. O ámbito 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 (Padrón Municipal de 

Habitantes do ano 2011). 

Este territorio forma parte do pospaís da ría de Arousa, e está organizado por dúas concas 

fluviais: a do Ulla e a do Umia. Así mesmo, está recorrido polo corredor meridiano, un dos fitos 

topográficos de Galicia, e rodeado parcialmente pola dorsal galega. A presencia de todos 

estes elementos no espazo comarcal é causa de que poidan diferenciarse as seguintes 

unidades de relevo: o val do Ulla ao norte, as estribacións 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 
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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 estribacións da dorsal galega pechan o territorio comarcal, con altos como Castro 

Sevil (544 m), Monte dos Cregos (804 m) ou Amil (529 m). Neste caso son os concellos de Cuntis 

e Moraña os que se emprazan en gran parte nesta unidade de relevo. Entre ambos discorre o 

Umia, que corta transversalmente estas aliñacións montañosas. En terras de Moraña forma un 

val encaixado porque percorre unha zona de granito resistente á erosión (o granito de Moraña); 

no límite entre ámbolos dous concellos recebe as augas do río Gallo, curso fluvial que percorre 

de norte a sur o concello de Cuntis por un val de orixe tectónico flanqueado por dous horts 

(Xesteiras e Castro Sevil). Este corredor Cuntis-Moraña actúa de transición topográfica, porque a 

partir daquí o Umia entrará na depresión de Caldas, salvando este desnivel cunha fervenza, 

pechada, na actualidade, pola presa do encoro de Caldas de Reis. 

No centro da comarca e correspondendo ós términos municipais de Caldas e de Portas sitúase 

a depresión de Caldas, de orixe tectónico e litolóxico, porque o granito de Caldas é de grao 

groso e, por tanto, moi erosionable, en forma de “xiabre”. Por esta depresión discorre, de norte a 
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sur, o río Chaín, que conflúe no Umia xa no núcleo de Caldas. A partir daquí, a arteria principal 

leva un curso divagante sobre un fondo completamente plano (o alvéolo de Caldas), dahí o 

risco e a frecuencia de inundacións. O límite co Salnés queda desdibuxado o non haber fitos 

topográficos marcados. 

En resumo, esta comarca aglutina un territorio montañoso (correspondente á dorsal galega), 

amplas áreas de val (Ulla e Umia) en parte inundables pola disposición topográfica no alvéolo, e 

entre ambas unha área de transición topográfica (corredor Cuntis-Moraña). 

A latitude, a proximidade o mar e a disposición do relevo dan lugar a que Caldas teña un clima 

oceánico cunha degradación cara o mediterráneo, feito que se deixa sentir nas elevadas 

temperaturas e o descenso das precipitacións estivais. O tipo de tempo predominante, o do 

sudoeste, é o principal responsable das precipitacións, e as variacións topográficas son causa 

directa da intensidade nas precipitacións e das menores temperaturas nas áreas de montaña 

en relación cos vales e depresións. 

Estes trazos ambientais son factores todos eles que inflúen en factores humanos, como o tipo de 

poboamento ou a distribución da poboación, os usos do solo (como o dominio do agrario ou 

do forestal), ou a explotación das augas termais. 

Globalmente, a comarca pode considerarse poboada, como o demostra a elevada 

densidade de poboación (121,97 Hab/Km2), fronte á media galega (92,55 Hab/Km2), aínda que 

a media provincial é bastante máis elevada (204,63 Hab/Km2). Caldas ven mantendo unha 

tendencia cara á perda de poboación dende principios de século, tendencia que se mantén 

ata a actualidade, agás algún período en que o volume poboacional medrou lixeiramente. 

Dende o principio da década dos 90, a tendencia é a mesma que o contexto rexional; é dicir, 

a diminución dos efectivos poboacionais, a causa do crecemento vexetativo negativo e un 

saldo migratorio tamén negativo. Esta tendencia afecta directamente á estrutura por idades da 

poboación, feito que trae consigo, ademais, un paulatino envellecemento da poboación. 
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No contexto comarcal, Moraña atópase nunha posición excéntrica con respecto as principais 

vías de comunicación. A principal estrada do concello é a provincial PO-221, que vai dende A 

Lagoa (Campo Lameiro) ata a N-640, que comunica A Estrada con Caldas de Reis. O resto do 

territorio municipal comunicase mediante unha rede de estradas de forma radial, sendo o 

centro Santa Lucia de Moraña. 
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2.1.2. O territorio municipal 

O concello de Moraña sitúase na conca alta do Umia, río que serve de límite norte 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. Ten unha superficie de 41,2 Km2 e unha 

poboación (Padrón Municipal de Habitantes do ano 2011) de 4.398 habitantes, o que redunda 

nunha elevada densidade de poboación: 106,7 Hab/Km2. A poboación está repartida entre 

nove parroquias: Amil, Cosoirado, Gargantáns, Laxe, Lamas, San Lourenzo, Santa Xusta de 

Moraña, Rebón e Saians. 

 
Casa do concello. Sta. Lucia de Moraña 

Dende o punto de vista morfolóxico, existen dúas unidades xeográficas claramente 

diferenciadas: unha, a depresión de Caldas, que afecta á maior parte do territorio municipal e, 

a outra, a montaña. Na primeira, as altitudes oscilan entre os 150 e os 200 metros. Na segunda 

están por riba dos 500 m. (O Acibal, 594 m, e Xesta, 529 m).Estas diferenzas altitudinais son o 

resultado do basculamento de bloques graníticos a causa de factores tectónicos. 
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O concello de Moraña está drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos 

como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas 

con dirección N-S explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección 

en varios sectores. 
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O clima da zona é oceánico do tipo húmido, con certa tendencia á sequia estival. As 

temperaturas medias invernais non baixan dos 7 ºC, 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). 

2.1.3. O poboamento 

Se tiveramos que sintetizar a singularidade do poboamento nesta comarca, fariámolo 

destacando dous trazos esenciais: a gran dispersión e a práctica ausencia de núcleos 

aglutinadores. Efectivamente, fronte o xa elevado índice medio de dispersión de Galicia (1 

ent/Km2), a comarca de Caldas o supera (1,3 ent/Km2); e só os núcleos de Caldas 

principalmente e Cuntis e Pontecesures en menor medida contan con certa entidade e 

características urbanas.  

A topografía condiciona en gran medida a distribución do poboamento, de xeito que nos 

fondos de val e nas depresións alóxase gran parte do hábitat. E unha parte importante desta 

comarca ten estas características: o elemento fundamental é a depresión meridiana, 

correspondente ós terminos de Valga e Caldas, onde a dispersión é máxima, agudizada porque 

tamén aloxa a gran parte do sistema de comunicacións, entre elas, a estrada N-550, o longo 

da cal ten aumentado a edificación e, consecuentemente, a dispersión. O trazado rectilíneo 

desta vía entre Valga e Barro (xa fora da comarca) ten propiciado esta ocupación. No fondo do 

alvéolo de Caldas, na súa continuación cara a Portas (Briallos, Portas) segue esta intensa 

dispersión. O corredor de Cuntis, vale tectónico por onde discorre o río Gallo, é outra das áreas o 

longo da que localízase o hábitat, aínda que a densidade  non é tan elevada como no caso 

anterior. As marxes do río Ulla (Pontecesures, Valga –na zona de Campaña- e Catoira) teñen 

tamén unha elevada ocupación e dispersión. 

Fronte a estas áreas, dominadas pela morfoloxía chaira, atópanse aquelas nas que predomina 

un relevo onde se alternan 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, claro factor limitante do 

poboamento. 
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Esta estrutura ten evolucionado debido a unha serie de razóns. Por unha parte, os núcleos 

orixinais foron interconectándose entre eles por unha rede de estradas e pistas, e esta trama foi 

o soporte do novo poboamento, de xeito tal que nas zonas chairas, máis atractivas para o 

poboamento e con maior densidade de vías de comunicación, os núcleos orixinarios foron 

uníndose, densificándose a ocupación. O resultado é a gran dispersión que se observa en 

lugares como a depresión meridiana. A 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 e, en parte, Pontecesures. 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 

4.432 hab (ano 2011) é hoxe un nodo de estradas cara a Pontevedra, Vilagarcía e Cuntis-A 

Estrada, en torno o cal tense consolidado a vila, con tódolos problemas que isto conleva de 

conxestión de tránsito, contaminación e ruídos. A lóxica expansión está dirixindo o crecemento 

sobre a N-550 e a estrada provincial de conexión con Portas.  
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O principal núcleo de Moraña e a súa capital municipal (Santa Lucía), que se atopa no cruce 

da estrada de Caldas e a de Cuntis, e incluso este núcleo desdóbrase entre o propio cruce e o 

campo da feira. Ata este momento, non existiron plans para compactar o núcleo nin para 

aumentar a edificación. 
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Núcleo de Santa Lucia de Moraña. Fotografía aérea 

 

2.2. Descrición do PXOM 

O Plan Xeral de Ordenación Municipal deberá ter en conta o carácter comarcal e 

supracomarcal dos fenómenos analizados, e conquerir equilibrar un desenvolvemento local coa 

sustentabilidade e o respecto ao medio ambiente, prestando especial atención á resolución 

das comunicacións tanto endóxenas como esóxenas, e á súa imbricación territorial. Deberá 

artellar axeitadamente os usos propios do medio rural entendido como recurso, cos de carácter 

urbano, garantindo a axeitada convivencia de ambos dous, nun entendemento do territorio 

como un todo descontinuo e hibridado. 

O solo rústico do concello de Moraña, que representa algo máis do 88% da superficie total do 

termo municipal, constitúe un recurso dinámico, cun importante pulo ata hai poucos anos, e na 

actualidade en proceso de reconversión. 

Por último, existen no ámbito do solo rústico do concello importantes áreas con interese 

medioambiental ou paisaxístico, tanto na beira dos ríos como nas serras, cuia protección 

deberá ser abordada polo presente Plan Xeral. 
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O novo planeamento do concello de Moraña deberá mellorar a calidade da ordenación 

urbanística do concello cara a favorece-lo desenvolvemento equilibrado e sostible do territorio, 

contribuír a eleva-la calidade de vida e a cohesión social da poboación protexer e potencia-lo 

patrimonio natural e cultural e garantir unha vivenda digna. 

Entre os obxectivos do documento Europa 2000+ sobre cooperación para a ordenación do 

territorio europeo, destaca o de crear un territorio máis solidario e equitativo en cumprimento dos 

obxectivos de cohesión económico e social consagrado polo tratado da unión. Esta máxima 

presidirá a redacción do documento do PXOM de Moraña. 

Así mesmo o sexto programa comunitario en materia de medio ambiente “Medio Ambiente 

2010: o futuro nas nosas mans” establece como un dos seus eixos prioritarios de acción 

estratéxica ter en conta o medio ambiente na xestión da ordenación do territorio mediante a 

difusión e o fomento das mellores prácticas relativas á planificación sostible. Así mesmo no 

ámbito relativo a bíodiversidade, propón a protección conservación e restauración dos solos e 

as paisaxes e o desenvolvemento sostible dos bosques. 

O Planeamento establecerá os índices ou límites de sostibilidade, de aplicación inmediata e 

efectiva para o planeamento, entendida a súa aplicación referida á verificación do 

cumprimento de límites de crecemento ou desenvolvemento. Tales índices aplícanse ao solo 

urbano non consolidado e ao urbanizable delimitado, de uso residencial, hoteleiro e terciario, e 

en función do número de habitantes do concello. 

Adicionalmente, estableceranse as reservas de solo necesarias para a implantación das 

dotacións públicas e sistemas xerais necesarios para satisface-las necesidades colectivas do 

conxunto dos cidadáns, que se actualizan baixo a óptica das novas esixencias de calidade 

ambiental urbana, de vida e de cohesión social. Introduciranse tamén condicións e normas de 

calidade urbana, que afectan tanto ós novos viarios que se van implantar coma ao equilibrio 

entre usos e actividades, e á necesidade de evitar barreiras arquitectónicas para que as 

persoas con mobilidade reducida non vexan reducida a súa capacidade e acceso aos 

espazos e edificacións públicas. 

En definitiva é ao plan xeral define o modelo urbano e as grandes liñas dos novos 

desenvolvementos, polo que clasifica o solo, establece os elementos da estrutura xeral e 

orgánica do territorio, divide o solo urbano en distritos, delimita ós sectores en solo urbanizable, 

fixa as áreas de reparto e o aproveitamento tipo, e inclúe os elementos susceptibles de 

protección e determina as previsións temporais de desenvolvemento e execución da política 

urbanística. 
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3. Análise obxectiva da situación actual: o medio socioecnómico 

3.1. Análise demográfíca 

O concello de Moraña conta, como xa se ten dito, cunha poboación de 4.398 habitantes 

(Padrón do 2011), e unha densidade de poboación bastante elevada (106 hab/Km2). Dende 

principios do século XX Moraña rexistra un estancamento do seu volume demográfico, e as 

variacións intercensais son moi pequenas, a pesar da importante emigración a zonas máis 

desenvolvidas ou máis atractivas dende o punto de vista laboral. 

O primeiro terzo 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 se accederá  propiedade da 

terra. O saldo natural, con ser alto, non conseguiu sempre compensa resta 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 do ano 1950 reanúdase 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 isto definirá á nova etapa, comeza a emigración ós países 

europeos (Francia, Suíza e Alemania principalmente). 
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Comarca de Caldas. Evolución da poboación
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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. 
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Nos anos setenta conflúen varios feitos. Por un lado, a crise económica de meados desta 

época restrinxiu as saídas cara a Europa, e intensificou os retornos, a pesa rde que aínda 

quedaban moitas persoas na emigración. Así mesmo, do II Plan de Desarrollo naceu o polo de 

Vilagarcía, que promoveu a industrialización da zona, creando unha nova oferta laboral que 
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beneficiou tamén a esta comarca. O mesmo tempo, comeza o declive dun importante recurso 

local –os balnearios-, tanto porque a demanda decae como polo feito de que o de Catoira 

deixou a actividade. En conxunto, pois, a ralentización das saídas e unha maior oferta laboral 

son causas ámbalas dúas de que na maior parte do territorio comarcal a tendencia 

demográfica sexa positiva como para compensar as perdas da década anterior. Cuntis é o 

concello que máis poboación perde da comarca, e esta, en conxunto, decrece 

demograficamente. 

 

A partir do ano 1981 a poboación da comarca frea a tendencia regresiva aínda que o 

aumento é moi débil ( o incremento foi do 0,78%). Neste período a emigración perdeu 

intensidade, aínda que non desapareceu. O crecemento natural non só compensa esas saídas, 

senón que permite aumentar o volume de poboación, porque nesa década as taxas de 

natalidade aínda eran relativamente elevadas (13,5‰ na primeira metade e 9,6‰ na 

segunda), e as taxas de mortalidade baixas. En consecuencia, o crecemento vexetativo era 

positivo, aínda que con tendencia o decrecemento ao longo da década. 
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Na etapa de 1990 ata a actualidade, o igual co contexto galego e provincial comezan a 

xeralizarse as perdas de poboación, e Moraña rexistra elevadas perdas. A esta situación se 

chegou 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 substraía principalmente efectivos novos á poboación comarcal. 

Concello de Moraña. Evolución do saldo vexetativo 
(1975-2010)
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De cara o futuro, a tendencia á perda da poboación segue a xeralizarse en toda a comarca, e 

Moraña non será unha excepción. 
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A estrutura por idades da poboación presenta, dende hai máis de 20 anos, unha clara 

tendencia ao envellecemento: o 12,8% da poboación ten menos de 16 anos, o 64,9% está 

entre os 16 e os 64 anos, e o 22,3% ten 65 ou máis anos, sendo o índice de envellecemento de 

138,2 (2011). A idade media da poboación é de 44,3 anos, a taxa bruta de natalidade é de 8,3 

nacementos por cada mil habitantes, e a taxa de mortalidade está en 12,2 falecementos por 
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cada mil habitantes (2010). 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 abombada, o que indica  un gran volume de poboación 

adulta e madura. 
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En calquera caso, e sendo o contexto demográfico de Moraña pouco favorable, 

comparándoa con outros concellos do interior galego, a situación de Moraña é positiva. 

evolución do saldo migratorio total (1990-2010)
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O saldo migratorio total ten experimentado moitas variacións nos últimos 20 anos, con episodios 

negativos entre 1991 a 1997, ademais de outro illado en 2005. O resto dos anos da serie o saldo 

é positivo, feito que se relaciona fundamentalmente co retorno de emigrantes. 

 

3.2. Actividade económica 

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, que ocupa a un 43,2% dos activos, e tamén a industria e a construción. A 

escala municipal, o sector secundario agrupa a un 47,5% dos activos (18,1% na industria e 

29,4% na construción) e, como xa se ten dito, parte desta forza laboral traballa fora do concello. 

Pola súa parte, o sector primario ocupa a un 9,2% dos activos. 

Estes datos citados anteriormente proceden do Censo do 2001, último dispoñible neste 

momento. Sen embargo, o IGE proporciona datos de afiliacións en alta laboral por sectores da 

Seguridade Social, correspondentes a xuño do 2012. Estes datos son sensiblemente máis 

actualizados que os censais, e polo tanto serán empregados neste estudio. Segundo esta fonte, 

o sector primario representa o 7,6% dos activos, o sector secundario o 35,6% (19,7% na industria 

e 15,9% na construción). O terciario ocupa a un 56,9% dos traballadores activos. 
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Das empresas radicadas en Moraña compre destacar as dedicadas á construción, á 

elaboración de materiais de construción, a fabricación de mobles, unha piscifactoría e unha 

empresa de transportes. 

3.2.1. Sector primario 

As actividades agrícolas están en franco retroceso: no ano 2001 ocupaban ao 9,2% dos activos 

(7,6% en xuño do 2012), que se ocupan nunha agricultura de autoconsumo e como actividade 

complementaria. 

A ocupación e distribución do uso agrario non supón, sen embargo, unha estrita correlación coa 

actividade agraria e cunha importancia relativa na base económica local, porque moitos 

cultivos responden a evitar que a terra estea a monte. 

Nesta zona a actividade agraria ven perdendo importancia porque cada vez é menor a 

poboación que se dedica exclusivamente a esta actividade: mentres que en 1991 un 14,94% 

dos activos traballaban no sector primario, en 2001 era o 9,2%. Esta situación é paralela á 

evolución do número das explotacións agraria. 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 dedicación agraria está 

orientada principalmente ao autoconsumo e aos mercados locais, exceptuando o caso da 

viña, dedicada á producción de viño con denominación de orixe, e que outorga unha boa 

rendibilidade a estas explotacións que son, por outra parte, as únicas que medran. 

Ó minifundismo reinante se engade á excesiva parcelación das explotacións, porque nesta 

zona no se xeneralizou a concentración parcelaria, o que indica que estamos perante unha 

agricultura minifundista, con estruturas tradicionais. No último período (1989-99), Moraña rexistra 

fortes crecementos do parcelario: 46,11%. 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. 

A comarca de Caldas estaba declarada zona de especial interese agrario (ZEIA) segundo a Lei 

7/2007, do 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da 

superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia, sen embargo, a Lei 6/2011 de 
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Movilidade de Terras derogou estas zonas, convirtíndoas en ZEPA, das que á data de redacción 

deste ISA, non hai ningunha declarada. 

A superficie das explotacións agrarias segundo o seu aproveitamento (IGE, 2009) é de 496 Ha. 

Desta superficie, 321 Ha son S.A.U., o que representa o 7,8% da superficie municipal, e se 

reparte entre 194 Ha de terras labradas e 127 Ha de prados e pasteiros permanentes. A 

superficie das explotacións agrarias complétase con 132 Ha de especies arbóreas e forestais e 

43 Ha de outras terras non forestais. En relación ás terras labradas, 152 Ha dedícanse a cultivos 

herbáceos, 4 Ha a frutais e 39 Ha a viñedo. O réxime de tenza da terra maioritario é a 

propiedade, e o arrendamento é case que anecdótico. En relación coas explotacións 

agrícolas, o Censo Agrario rexistra 965 explotacións, o que representa 20.103 parcelas, 1.882 

unidades gandeiras (UG) e 1.129 unidades de traballo-ano (UTA). 

Polo que fai ás UG nas explotacións agrarias (INE, Censo Agrario 2009), 235 corresponden a 

bovinos, 39 ovinos, 8 caprinos, 354 porcinos, 35 equinos, 1.234 aves e 16 coellas nais. Os 

bovinos, segundo datos do SITRAN1, agrúpanse en 211 explotacións, con 483 cabezas, das que 

195 son vacas (24 de muxidura e 171 de non muxidura), e 288 de outros bovinos. 

3.2.2. Sector secundario 

O sector secundario é o segunbdo máis importante desde o punto de vista da base 

económica, despois do terciario, neste caso, máis pola proporción de ocupados no sector (o 

35,6% dos ocupados traballan no sector secundario) que pola importancia das empresas e o 

seu volume de vendas. Tamén hai diferencias na poboación ocupada: é maior a proporción de 

ocupados na construción (21,1%) que na industria (17,6%), aínda que a principal diferencia 

reside no perfil de uns a outros traballadores, xa que a especialización dos que traballan na 

industria é moito maior que os que o fan na construción. Así, en Moraña é máis importante a 

construción, o que se corresponde coas áreas máis agrarias e menos diversificados, e Moraña 

presenta un baixo grao de especialización industrial. 

                                                 
1 Sistema Integrado de Trazabilidade Animal, Consellería de Medio Rural, 2010 
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Total 288
2 Industria, incluida a enerxía 33
C INDUSTRIA MANUFACTUREIRA 32
E FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVS DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINA 1
3 Construcción 59
F CONSTRUCIÓN 59
4 Servicios 196
G COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPAR DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS 85
H TRANSPORTE E ALMACENAMENTO 28
I HOSTALARÍA 20
J INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS 2
K ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 10
L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2
M ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 11
N ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES 14
P EDUCACIÓN 4
Q ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS 4
R ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO 2
S OUTROS SERVIZOS 14
IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Moraña. Unidades locais segundo actividade principal (seccións CNAE 2009)

 

 
Polígono de Afieira (Moraña) 

Segundo o IGE, no censo de empresas por actividade principal (2010), en Moraña rexístranse 

265 empresas, das que 30 son industrias manufactureiras, 58 empresas de construción e 177 de 

servizos, das que 19 son empresas hostaleiras, 33 de transportes e 31 inmobiliarias. Canto ao 

nivel de emprego, aqui tamén predomina a microempresa, con moi baixo nivel de emprego, 

aínda que con algunhas excepcións: a Base de Datos Ardán recolle 9 empresas no concello, 
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das que 1 (Celtic Stores) ten perto de 150 empregados, e outras 3 teñen máis de 25 

empregados, destacando o sector do mueble. 

TOTAL 281
sen asalariados 174
de 1 a 2 asalariados 67
de 3 a 5 asalariados 23
de 6 a 9 asalariados 8
de 10 a 19 asalariados 5
de 20 a 49 asalariados 2
de 50 a 99 asalariados 1
de 100 a 249 asalariados 1
de 250 ou máis asalariados 0
Fonte: IGE. Explot do directorio de empresas e uds locais

Empresas por nivel de asalariados (2010)

 

3.2.3. Sector terciario 

Nos últimos tempos e nas sociedades occidentais estamos a asistir a unha progresiva 

terciarización da economía, aínda que a afirmación sexa moi simplista. Este feito queda 

reflectido na distribución da poboación ocupada ou na do emprego. Este proceso tamén se 

produce en Galicia, de xeito que a pesar da importancia que aínda ten o sector primario –a 

agricultura e a pesca- o conxunto do sector terciario supera 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) (56,9% en 

xuño de 2012). 

Outra das características do sector servizos é a súa heteroxeneidade, o agrupar actividades moi 

específicas fronte a outras indiferenciadas; ou actividades moi cualificadas alternando con 

outras con apenas cualificación. Tamén a atomización constitúe un trazo específico do sector, 

no que a gran maioría das empresas son de pequeno ou moi 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. 
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Como é habitual nun territorio cunha base económica non excesivamente diversificada, a rama 

de actividade que xera máis emprego é o comercio polo miúdo (86 actividades2); o transporte 

e todo o que leva consigo (venda e reparación de vehículos, gasolineiras, etc), xunto cos 

servicios financeiros (hai 3 establecementos bancarios e 1 caixa de aforros) e de apoio ás 

empresas son as seguintes actividades en importancia; e xa por último, o referente a servicios 

públicos como educación, sanidade, cultura. Destas actividades comarciais, 38 son de 

aliemntación, 39 de non alimentación e 9 outras (comercio ambulante). 

Boa parte dos activos neste sector traballan fora do concello, porque os servizos e o comercio 

de Moraña teñen un carácter moi local, destinado a satisfacer as necesidades máis básicas da 

poboación. Para acadar servizos ou un comercio máis avanzado, a poboación desprázase 

cara a cabeceira comarcal, a capital provincial e a Santiago de Compostela. 

A renda dispoñible bruta3 por habitante en Moraña é de 11.316,53 �. 

3.3. Dotacións, infraestruturas e equipamentos 

3.3.1. Equipamentos educativos 

Polo que fai ao ensino regrado, o concello ten a dotación necesaria para cubrir a demanda da 

poboación. Así, en Moraña, con 447 alumnos (98 en infantil, 208 en primaria, 131 en secundaria 

e 11 en programas de garantía social, todos eles no curso 2011-2012), dispoñen do EEI de 

Calvo-Rebón, de Amil, de San Lourenzo de Moraña e de Lamas, todos para nenos de 

educación infantil, e co CPI de Santa Lucia, que imparte educación especial, infantil, primaria, 

secundaria obrigatoria e programas de garantía social (iniciación profesional para auxiliar de 

perruquería, axudante de operacións de carrozaría do vehículo, axudante de reparación de 

automóbiles, axudante de servicios de hostalería, dependente de comercio, instalador 

electricista, operario de albanelería, operario de cantería, operario de carpintería, operario de 

panadería, operario de soldadura e construcións metálicas e operario maquinista de 

confección industrial). 

3.3.2. Equipamentos sanitarios 

A organización e infraestruturas dos servizos sanitarios de Moraña é a seguinte. Existe un Centro 

de Saúde, con servizos de enfermería (ATS); matronas e pediatras. Polo que fai ás urxencias, 

                                                 
2 Actividades comerciais suxeitas ao IAE (IGE, 2010) 
3 IGE (2009) 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 70/208 
 

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 2 

farmacias para todo o territorio municipal. 

3.3.3. Equipamentos sociais, culturais e deportivos 

Moraña conta con 2 casas de cultura (Casa da Cultura A. D. Rodríguez Castelao e Centro de 

Investigación e Divulgación do Patrimonio Cultural de Moraña), 1 centro cívico-social e 2 

bibliotecas, que constitúen un único punto de aceso. Estas bibliotecas contan cunha colección 

total de 9.771 exemplares e 779 usuarios inscritos. 

Para o lecer da poboación, existe 1 área de natureza, 1 parque infantil, 2 parques non urbanos 

e 1 zona recreativa.  

Para a practica deportiva, Moraña conta co seguinte equipamento:1 complexo polideportivo, 1 

ximnasio, 1 piscina ao aire libre, 3 pistas polideportivas, 1 polideportivo cuberto e 2 terreos de 

xogo. Hai tamén 7 clubes deportivos. 

Como infraestrutura hostaleira, Moraña conta cunha pensión e catro establecementos de 

turismo rural, cun total de 55 prazas. 

3.3.4. Hábitat 

Como xa se ten dito, en canto á organización do hábitat, o máis característico é a dispersión do 

poboamento. As principais causas son a mentalidade da poboación –preferencia pola vivenda 

unifamiliar, a autoconstrución, etc.- a atomización na propiedade da terra, así como a densa 

rede de pistas e estradas, que tamén contribúe á dispersión do hábitat dirixindo o crecemento. 

Esta organización territorial implica unha serie de problemas, como o encarecemento dos 

servizos e das infraestruturas (saneamento, recollida de R.S.U.), subministración de auga potable 

e electricidade, iluminación, etc.). a concentración parcelaria podería contribuír en certa 

medida á ordenación do territorio, pero sobre todo serán as medidas específicas as que teñan 

un efecto máis directo, como a entrada en vigor da nova Lei de Ordenación Urbanística e 

protección do medio rural de Galicia que, entre outras cousas, restrinxe a libre construción de 

vivendas no medio rural. 

Segundo datos proporcionados pola Dirección Xeral de Urbanismo, o concello de Moraña ten 

PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) aprobado no ano 2001, e en 2002 levou a cabo 

unha modificación puntual, así como dous plans parciais, un no ano 2002 para dotar ao 

concello de solo industrial e outro, tamén no 2002, para o polígono industrial de Mirallos.  
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3.3.5. Enerxía e comunicacións 

Polo que fai á enerxía eléctrica, compre dicir que o plan de electrificación do rural e o plan 

MEGA (Plan de Mellora Eléctrica de Galicia) están a cubrir  a maior parte do territorio galego, 

aínda que persisten algunhas deficiencias relativas á uniformidade de servicio. Os hábitos no 

medio rural fan que existan máximos ou picos de consumo, que adoitan coincidir co atardecer, 

entre outras razón debidos á posta en marcha dos sistemas de muxidura, muíños eléctricos e 

outros usos domésticos. 

O consumo de electricidade é un indicador que serve para reafirmar o perfil detectado en 

cada concello. En primeiro lugar, o consumo está en función da poboación e da actividade 

económica, diferenciándose o consumo industrial do resto. Os últimos datos dispoñibles son do 

ano 1999, e facendo unha extrapolación baseada no incremento do consumo nos últimos 

quince anos, advírtese que Moraña non presenta un consumo con características industriais, o 

que se xustifica polo seu baixo volume de poboación e pola escasa importancia da industria. 

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. 

As telecomunicacións víronse ampliadas e melloradas nos últimos anos, de xeito que a partir do 

Plan de Telefonía Rural a cobertura foi ampliada considerablemente. A este feito hai que 

engadir ao rápido desenvolvemento da telefonía móbil, que fai que practicamente non existan 

zonas sen cobertura telefónica, tanto de telefonía convencional como celular. 

Por último, compre citar que a rede de telefonía celular conta cunha serie de estacións nos 

seguintes puntos: monte Xiabre, que da cobertura a autoestrada AP-9, Caldas, Catoira, Valga e 

parte de Cuntis; A Estrada e monte San Sebastián para o resto de Cuntis; Domaio para Moraña e 

Portas, e Os Forcados, que da cobertura a Pontecesures e tamén á autoestrada AP-9. 

Canto da iluminación pública, Moraña conta con 2.321 puntos de luz en 43 núcleos, cunha 

potencia instalada de 350 Kw. 8 núcleos contan con sistemas de aforro enerxético, e non existe 

ordenanza de soterramento de redes eléctricas. 

3.3.6. Abastecemento de auga 

A rede de abastecemento de auga de Moraña esténdese fundamentalmente pola capital 

municipal, Santa Lucía de Moraña, aínda que tamén chega a varios núcleos de poboación do 
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norte do territorio municipal. 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, está previsto realizar unha derivación que leve a rede ata a parroquia de Amil, no 

sur do concello, que pasaría polos lugares de A Laxe e Longás, en Santa Xusta, entre os que se 

sitúa un depósito, seguiría 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. 

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 PO-226 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. 

A subministración prodúcese por gravidade en todos os casos, non habendo estacións de 

bombeo, desde os depósitos veciñais ata os puntos de consumo. 

3.3.7. Rede de saneamento e RSU 

A rede de saneamento do 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 situadas principalmente no viario consolidado 
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consolidadas, agás algunhas liñas soterradas en camiños de pouca entidade, así como 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 está situada no polígono industrial de Afieiras, na parroquia de Saiáns. 

Na parroquia de Amil cobre, total ou parcialmente, aos núcleos de A Picota, O Ruibal, Vilacoba, 

no que hai unha instalación de decantación, A Chan, O Outeiro, Torre de Abaixo, O Castriño, 

Piñeiro e Barro. Entre estes dous núcleos hai construída unha EDAR que recolle os residuos de 

gran parte dos núcleos aos que chega a rede de saneamento. 

A parroquia de Cosoirado queda fóra da rede municipal, sendo a única do concello sen servizo 

de saneamento, ata o momento. 

En canto á parroquia de Gargantáns, están cubertos, total ou parcialmente, todos os núcleos, a 

saber, A Espedregueira, O Muíño, no que hai unha instalación de decantación, Paraños e San 

Martiño. O lugar de A Espedregueira está conectado coa rede de saneamento que leva os 

residuos ata a EDAR de Afieiras. 

Os lugares de A Igrexa, onde hai dúas estacións de bombeo, Chaián de Abaixo, Silvoso e O 

souto, onde hai tamén unha estación de bombeo, están cubertos, total ou parcialmente, pola 

rede de saneamento que o concello ten na parroquia de Lamas, estando conectados coa 

EDAR de Afieiras.  

Xa na parroquia de Laxe, a rede chega aos núcleos de O Casal, onde atopamos unha 

instalación de decantación, Querguizo, A Penagrande e Fontenla, ben sexa total ou 

parcialmente. Ao núcleo de Chaián tamén chega a rede de saneamento, que ademais está 

conectado coa rede principal e coa EDAR de Afieiras. 

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 o lugar de As Cerdeiras. 

Na parroquia de Santa Xusta a rede de saneamento serve, total ou parcialmente, aos núcleos 

de Alende, A Bouza, que conta cunha EDAR, Rial, A Laxe, A Igrexa, O Lameiro e As Pontellas e ao 

polígono industrial de Mirallos. Todos eles están conectados coa rede principal de saneamento 

do concello que leva os residuos ata a estación depuradora de Afieiras, salvo a parte do lugar 

de A Bouza que xa conta cunha EDAR de pequeno tamaño. 

En Rebón, contan con rede de saneamento, total ou parcialmente, os núcleos de O Calvo, 

Redondonio, onde hai unha instalación de decantación, Castro, que conta con pozo de 
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bombeo e unha instalación de decantación, Rebón de Abaixo - San Pedro, O Pazo, que dispón 

de instalación de decantación, e A Pallota. 

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 Suigrexa, A Alberguería, onde hai instalada unha EDAR, 

Sabadín, Corrigatos, Covelo, onde hai outra EDAR, O Río e As Coritñas, onde hai instalados dous 

pozos de bombeo, O Buelo e Mos. Destes, os lugares de As Cortiñas, O Buelo, Mos e Covelo 

están conectados á rede principal de saneamento e á estación depuradora de Afieiras. 

Os lugares que actualmente non contan con saneamento público ou nos que a súa construción 

non rematou, está previsto a súa construción proximamente. 

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. 

Moraña está adherida a SOGAMA e ten recollida selectiva en tódolos núcleos de poboación. Os 

residuos son trasladados á planta de transferencia en Ribadumia. A produción de RSU é de 

1.728,5 TM/ano, clasificado segundo tipos en 110,8 TM de recollida non selectiva, 1.199 TM de 

lixo orgánico, 93 TM de vidro, 148,3 TM de papel e cartón, 74,4 TM de plásticos e envases, e 103 

TM de outros tipos. A produción de lixo por habitante é de 393,1 Kg/Hab/ano (2010). Existe no 

concello un mini-punto limpo, que recolle inertes e materiais potencialmente perigosos, como 

baterías, pilas de botón e consumibles de informática. Ademais, Moraña conta cun colector de 

aceite usado doméstico. 

3.3.8. Transportes e comunicacións 

Na comarca de Caldas existen dúas vías que destacan pola súa intensidade de tráfico (non se 

considera a autoestrada AP-9), e esta intensidade agrávase polo feito de que atravesan núcleos 

urbanos, polo que ao tráfico da estrada hai que engadir o tráfico local. Estas dúas estradas son 

a N-550 e a C-550. Non se conta con estacións de aforo en toda a comarca, pero pode 

destacarse o seguinte: A estrada N-550 atravesa os concellos de Pontecesures, Valga e Caldas 

de Reis, e onde quizás o problema é maior é en Caldas (Pontecesures e Valga están menos 
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concentrados), porque a vía pasa polo centro do núcleo, e tamén ó centro conflúe o entronque 

coa AP-9 e con outras estradas (a Cuntis e Vilagarcía principalmente). De todo isto resulta unha 

elevada intensidade de tráfico que, segundo información directa supera os 15.000 vehículos 

diarios, incluíndo vehículos pesados, o que orixina atascos, con todo o que conleva para o 

tráfico local e o normal desenvolvemento da poboación. Por iso, a recente entrada en servicio 

da estrada de circunvalación (abril do 2009) ten contribuído en gran medida a desconxestionar 

o tráfico dentro do casco urbano e reducir o ruído e a contaminación do centro da vila. A 

estrada C-550 soporta tamén bastante tráfico, e percorre os concellos de Pontecesures, Valga e 

Catoira. O tráfico diario está en torno ós 6.000 vehículos (destes, ó 7,5% é de camións), e desta 

intensidade derívanse dous problemas: tráfico elevado, velocidade elevada, sobre todo na 

recta de Campaña (Valga), e conxestión no entronque entre a N-550 e a C-550 en 

Pontecesures. No resto da comarca, o tráfico non presenta grandes problemas. 

O concello conta con 63,9 Km de estradas, dos que 7,3 Km son de titularidade autonómica, 

28,1 Km de titularidade provincial (Deputación de Pontevedra) e 28,5 Km de estradas 

municipais. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 76/208 
 

 

A accesibilidade é elevada. Por unha parte, a comarca está atravesada de norte a sur pola 

autoestrada AP-9, e no territorio hai varias saídas e entradas: A de Padrón/Pontecesures, a que 

está sobre a estrada de Catoira e a de Caldas/Portas. Moraña e Cuntis quedan máis ó marxe 

desta vía. Por outra parte, a estrada N-550 atravesa a comarca de norte a sur; e a C-550 

percorre a marxe sur do río Ulla. A estrada N-640 comunica a parte oriental con Santiago. 

Ademais existe unha densa rede de titularidade provincial ou municipal que comunica o interior 

e os núcleos de poboación coas cabeceiras municipais e as principais vías de comunicación. 
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Paralelamente, o ferrocarril pasa tamén pola comarca, concretamente, o eixo Coruña-Vigo, e 

hai estacións en Pontecesures, Catoira e Portas. Así, en conxunto, a comarca ten unha boa 

accesibilidade, e o maior grao o teñen os núcleos de Pontecesures e Caldas. 

 

En relación ao transporte público, a zona está cuberta polas empresas de autobuses. Monbús é 

a principal, e percorre o eixo Padrón-Pontecesures-Caldas, o que supón a conexión cara ao sur -

con Pontevedra e Vigo- e cara o norte –Santiago e A Coruña-. A mesma empresa comunica 

Caldas de Reis con Noia, Moraña-Pontevedra e Cuntis-Santiago. Outras empresas que actúan 

na comarca son a empresa Pereira S.L., que conecta con Vilagarcía; Benito Abalo S.A., tamén 

con Vilagarcía e o interior da comarca; Expreso de Tabeirós e Expreso de Vea realizan servizos 

extracomarcais ademais da conexión coa veciña comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Por 

último, Donato Campos S.L. serve de enlace coa comarca de Deza. Aínda que a frecuencia 

varía entre unhas e outras empresas e entre os diferentes percorridos, a conectividade global da 

comarca é elevada. Como xa se ten dito, o ferrocarril complementa o transporte por estrada, e 

Pontecesures e Catoira son os concellos mellor comunicados, e en Portas só existe un 

apeadeiro. 

Hai que ter en conta que a accesibilidade ao transporte público é diferente para a poboación 

que vive en núcleos situados sobre as vías principais ou simplemente nos núcleos cabeceira da 

que ten a poboación que vive en diseminado, que xeneralmente ten dificultades ou restricións 
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para acceder ao transporte público, como é o caso das persoas máis vellas. Para iso, sería 

necesario contar con algún sistema que resolvese os problemas de mobilidade destes grupos 

de poboación. En relación a isto, compre facer constar que Moraña non forma parte do 

proxecto TES+BUS nin do programa de transporte público Noitebús, feito que contribúe a agravar 

o problema do transorte público no concello. 

O vehículo particular é, con moito, o principal medio de transporte, e na comarca hai 499 

vehículos por cada mil habitantes, comprendidos os coches, autobuses, camións e tractores. Se 

temos en conta só os coches –vehículos particulares- a cifra baixa ata 398 por mil habitantes. En 

ámbolos dous casos as cifras son menores ás medias, tanto provinciais como rexionais (453 e 

433 respectivamente). Por concellos, Catoira, Cuntis, Moraña e Portas están por riba de media, 

mentres que o resto dos concellos están por debaixo. Existe, por tanto, unha correlación entre o 

número de vehículos particulares e a accesibilidade ao transporte público. Outra correlación 

pode facerse en base á idade da poboación: onde a poboación é máis nova, se reduce o 

número de vehículos. 

No concello de Moraña están rexistrados 3.166 vehículos4, (717 vehículos/1000 hab) dos que a 

maior parte (2.397, o 75,7%) son turismos. O resto dos tipos de vehículos teñen moita menos 

importancia, e só compre destacar os camións, que representan o 14,6% do parque de 

automóviles municipal. 

Está previsto o paso do da liña de alta veclocidade 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. 

3.4. Vivenda e planeamento 

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 

                                                 
4 IGE e Dirección General de Tráfico (2009) 
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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 cuia localización sitúase no lugar de Afieiras, cun 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 naceu 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. 

Polo que fai á vivenda, de xeito xeral, e poñendo en relación o número de habitantes co de 

vivendas, parece que non hai déficit de vivendas, aínda que compre facer unha serie de 

matizacións. 

 

O cadro anterior amosa un crecemento relativamente importante e sostido no número de 

vivendas (datos procedentes do Censo de Poboación de 2001, último dispoñible nestas datas). 

Poñendo este dato coa evolución da poboación advírtense os seguintes feitos: 

• Non existe en absoluto unha correspondencia entre o crecemento da poboación e o 

crecemento no número de vivendas. En efecto, mentres que as variacións no parque de 

vivenda é, nos intervalos analizados, é sempre positiva e mesmo elevados. Por tanto, en 

principio compre concluír que estamos a falar de vivendas para sustitui-las existentes, xa 

sexa na mesma localización ou cambio no lugar de residencia. 

• Nos anos setenta, a poboación de Moraña medra, e prodúcese un aumento no número de 

vivendas, das que na maior parte son vivendas en pisos, que fan crecer ós respectivos 

núcleos e que en parte responden a unha demanda real da poboación que se concentra 

nos núcleos urbanos. 
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• A partir dos anos 80, o crecemento da poboación comenta a ralentizarse, e na seguinte 

década o decrecemento é a tónica xeneralizada. Pola contra, o número de vivendas 

segue a medrar, aínda que xa amosa tendencias á diminución. Este aumento da vivenda 

cabe adxudicalo ao regreso de emigrantes, que adquiren unha vivenda ou constrúen unha. 

Vivendas familiares Principais Secundarias Baleiras Outro tipo Edificios Locais

1.471 1.214 143 112 1 1.446 203

Concello de Moraña. Vivendas, edificios e locais (2001)

INE. Censos de poboación e vivendas 2001. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE  

O Catastro Inmobiliario Rústico (IGE, 2010), foi renovado por última vez en 2001, e conta con 

4.676 titulareas catastrais, cunha superficie total de 3.735 Ha, repartida entre 28.153 parcelas 

(reais) e 31.349 subparcelas. O valor catastral ascende a 1.688.000 �. Pola súa parte, o Catastro 

Inmobiliario Urbano (IGE, 2010), foi renovado por última vez en 2005, e rexistra 5.855 parcelas 

urbanas, das que 4.154 son solares e 1.701 son parcelas edificadas. A superficie total das 

parcelas urbanas é de 471,1Ha. 

No ano 2010 rexistráronse no concello 5 licenzas de obra, das que 2 correspondían a obras de 

nova planta e 3 a rehabilitacións. 

Libre Protexida Nova 2ª man
2004 13 13 0 10 3
2005 49 49 0 43 6
2006 50 46 4 38 12
2007 51 38 13 35 16
2008 56 48 8 45 11
2009 14 13 1 10 4
2010 36 34 2 15 21
2011 11 10 1 8 3

Fonte: M de Fomento (S. de E. de Vivienda y Act Urbana) e IGE

Número de transaccións inmobiliarias por réxime e tipo de vivenda
Réxime de vivenda Tipo de vivendaano Total vivendas

 

 

3.5. Patrimonio histórico-artístico 

Abundan en Moraña restos arqueolóxicos como petróglifos e túmulos, localizados 

principalmente en Silvoso, O Deitadeiro, Monte Laceira e Monte Ardegán, lugares que por outra 

parte contan con excelentes panorámicas das terras de Barro e Caldas. Destacan os castros de 

Rebón, Monte de Castro, e Gargantáns. É aquí en Gargantáns onde se encontra o máis alto dos 

menhires conservados en Galicia, a Lapa de Gargantáns, unha pedra de 2 metros de altura 
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pertencente ao megalitismo Atlántico. En arquitectura relixiosa destacan varios exemplos, como 

a igrexa románica de San Pedro de Rebón, cun fermoso ábside que presenta unha ventá en 

arco cun santo aos pes. Ten na cabeceira un rosetón similar ao do mosteiro de Armenteira. O 

máis fermoso, sen embargo, son os canecillos, con animais e figuras humanas en curiosas 

actitudes. Outra igrexa pertencente ao Románico é a de San Martín de Gargantáns construída 

no secalo XII, cun ábside semicircular, con ventás circulares e colunas de capiteis 

ornamentados. Algúns son de decoración vexetal e outros presentan escenas humanas. O 

Santuario dos Milagres de Amil, foi construído no seculo XIX, obra de Manuel García, un canteiro 

da parroquia. A este templo chega a famosa procesión dos Milagres de Amil. No lugar de 

Pumar atopase a igrexa de San Mamede de Amil, barroca, de planta de cruz latina e con unha 

torre na fachada. 

Outros exemplos do patrimonio de Moraña son a Igrexa románica de San Pedro de Rebón, o 

Pazo de Buzaca, o Pazo de San Roque en Rebón, a Casa dos Souto en Moraña e o Pazo de 

Teixeiriño. 

Inventario do patrimonio histórico-artístico 
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Menhir de Gartantans 

 
Pazo de Buzaca 
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4. Situación actual do medio ambiente (alternativa “cero”) 

Neste apartado descríbese a situación actual do medio ambiente e a súa probable evolución 

de non aplicarse o PXOM (alternativa “cero”). A metodoloxía baséase no desenvolvemento 

dunha prognose dos aspectos ambientais para, a continuación, expoñer a problemática actual 

do concello de Moraña e a súa posible evolución no caso de non aplicar o PXOM. 

4.1. Hidrografía 

A zona obxecto de análise está composta por diversos elementos morfolóxicos produto dunha 

longa historia xeolóxica que, dende millóns de anos ten modelado unha paisaxe complicada, 

na que se observan diferentes formas, moitas dal que teñen unha xénese distinta ás que 

orixinaron as outras. 

A conca do Umia é o principal colector fluvial da zona. Constitúe unha conca dendrítica ben 

desenvolvida, con límites montañosos graníticos duros, que encerran no seu interior aos granitos 

de Caldas, moito máis alterables física e quimicamente. Esta conca, ademais, está formada 

pola acción e intersección de importantes fallas que permitiron o desenvolvemento de amplos 

vales recheos de sedimentos aluviais, sendo estas mesmas fracturas as causantes do importante 

termalismo que aparece nesta zona e en outros concellos ca comarca, como Cuntis e Caldas.  

4.2. Xeoloxía 

O territorio municipal de Moraña presenta unha gran variedade litolóxica para unha superficie de 

41,3 Km2. A esta litoloxía hai que engadir os depósitos aluviais de idade cuaternaria. Trátase de 

materiais xeolóxicos pertencentes a distintas xeoquímicas (granitos), a diferentes filóns e a 

diversos dominios ou unidades estruturais (Ollo de Sapo, Galicia Xistosa central e occidental e 

Complexo de Caldas), compostos de rochas básicas, metamórficas, xistosas e sedimentarias de 

baixo grao metamórfico, incluídas todas elas na zona centroibérica (Julivert et al., 1972). 

Todos estes grupos, unidades, etc. abranguen moi diversos tipos de rochas, entre as que 

compre citar granitos, gneises, xistos, lousas e cuarcitas entre as principais. 

A historia xeolóxica de Moraña relacionase coa oroxénia hercínica, pero as estruturas remóntase 

ao precámbrico, do que destaca o enorme klippe que constitúe o encabalgamento ou manto 

de toda a serie de Caldas, no que se superpoñen outras unidades. A outra gran estrutura é o 

anticlinal do Ollo de Sapo. 
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Estes materiais citados foros afectados pola oroxenia do Hercínico. Durante a primeira fase 

orixináronse grandes pregos deitados de varios Km e buzamento cara o leste. Durante a 

segunda fase instaláronse os grandes mantos de corremento, como o encabalgamento basal 

do complexo de Caldas. Por último, na fase de repregamento orixináronse grandes pregos que 

dobran as estruturas anteriores, así como zonas de cizalla e fracturas de forte inclinación, á vez 

que ten lugar a instalación da maioría das rochas graníticas. 

Posteriormente tivo lugar unha deformación tardiherciniana que da lugar a fallas en dous 

sistemas conxugados de dirección NW-SE e NE-SW. E xa durante o ciclo alpino rexogan as fallas 

normais aproveitando as fracturas tardihercinianas preexistentes, dando lugar a cubetas 

tectónicas, recheas posteriormente por sedimentos terciarios e cuaternarios. 

A continuación descríbense as principais rochas que se atopan no territorio municipal de 

Moraña: 

Rochas graníticas 

Son rochas hercinianas, e presentan dúas tendencias xeoquímicas diferentes. Por un lado, 

aparecen granitoides precoces de tendencia calcoalcalina e, por outro, granitos de dúas micas 

de tendencia alcalina. 

As granodioritas e granitos biotíticos calcoalcalinos forman parte dun gran macizo orientado en 

dirección norte-sur, chamado macizo de Chantada-Taboada, e afloran en toda a zona. A 

textura destas rochas é inequigranular porfírica, con tamaño de grao medio a groso. Presentan 

megacristais de feldespato que tenden a estar orientados. Os contactos coas rochas 

encaixantes son netos, provocando un metamorfirsmo de contacto visible na facie dos xistos 

verdes. 

Os granitos alcalinos de dúas micas pertence na diversos macizos individualizados. En Moraña 

aflora case todo este último macizo. A súa textura é de grao medio a fino, sen orientación 

visible. Os contactos cos materiais encaixantes varían entre neto se graduais. Presentan gran 

número de diques asociados principalmente de pegmatita se, en menor medida, de cuarzo e 

aplitos. 

Rochas metamórficas 

Este tipo de rochas sitúase entre Moraña e Campo Lameiro, e está formado por gneises do Ollo 

de Sapo, pertencentes ao dominio estrutural do mesmo nome e con dous niveis dentro da serie. 

O Ollo de Sapo de Grao groso é un gneis glandular moi característico, no que se observa unha 

matriz de cor verdosa constituída por cuarzo, feldespato potásico, plaxioclasio, clorita, biotita e 
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sericita, ademais de algúns accesorios. O Ollo de Sapo de grao fino está constituído por gneises 

microglandulares, coa mesma composición mineralóxica co anterior. 

Depósitos cuaternarios 

Aparece un gran número de depósitos de este tipo por toda a zona, situados nos vales aluviais. 

Trátase de materiais compostos por gravas, areas e, en menor proporción, arxilas, procedentes 

todos eles da erosión dos materiais que conforman a conca dos ríos e que foron transportados e 

depositados nas chairas de enchente adxacentes aos principais leitos fluviais. 

4.3. Edafoloxía 

4.3.1. Introdución 

A zona na que se encadra o concello de Moraña caracterízase por unha escasa diversidade de 

materiais de partida. Os principais son rochas graníticas de diversos tipos. Tamén aparecen 

superficies de xistos micáceos e cuarcíticos, micaxistos feldespáticos, xistos anfibólicos, cuarcitas 

e materiais sedimentarios de diversos tipos, principalmente depósitos aluviais e coluvionais. Así 

pois, a maior extensión ocúpana rochas máis ben pouco alterábeis. 

Predominan, por tanto, solos do tipo leptosol ou regosol, podendo dar paso a asociacións do 

tipo cambisol, debido a razóns topográficas. Estes tipos de solos aparecen en diversos graos de 

desenvolvemento, dende escasa profundidade ata formación de certo grosor. 

4.3.2. Solos sobre xistos 

Trátase de solos desenvolvidos sobre rochas metamórficas, nas que predominan as fases filiticas 

sobre as xistosas. Son rochas nas que o predominio de minerais pouco alterabeis da lugar a 

solos pouco evoluidos. 

Son solos pouco profundos que, en situación de cume e ladeira dan lugar a perfiles de tipo AR. 

En zonas de topografía máis favorable poden acadar maior desenvolvemento, presentando un 

horizonte B incipiente con características intermedias A/B ou B/C. 

Os epipedóns teñen como horizonte de diagnóstico o úmbrico, aínda que en situacións de 

escasa profundidade para a ócrico. A matriz presenta cores entre marróns e grisáceas, estrutura 

débil, esmigallada media a fina. A textura é de tipo franco. O límite con B é neto e, en ocasións, 

brusco. 

Os horizontes B son de tipo cámbico, as veces incipientes, con cores marróns de tonalidade as 

veces avermellada. As cores dominantes na matriz son as grises escuras. A estrutura é 
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moderada, en bloques subangulares ou con tendencia poliédrica, e teñen textura franca. O 

límite pode ser neto ou gradual, dando paso a saprolito ou a rocha consolidada no caso dos 

xistos cuarcíticos. O complexo de cambio está moi desaturado. A cantidade de aluminio libre é 

variable, mantendo a súa diminución coa profundidade e o contido de materia orgánica. Os 

niveis de fósforo asimilable son baixos. 

As unidades de solos considerados son: 

• Leptosois líticos: solos de perfil AR con menos de 10 cm de grosor 

• Leptosois úmbricos: solos de perfil AR con menos de 30 cm de grosor e un epipedón 

úmbrico 

• Regosois úmbricos: solos de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de grosor e epipedón 

úmbrico 

• Cambisois úmbricos: solos de perfil ABC con horizonte cámbico e ausencia das propiedades 

propias dos horizontes de diagnóstico ferrálicos e árxicos. O epipedón é de tipo úmbrico 

4.3.3. Solos desenvolvidos sobre granitos 

O grao de desenvolvemento destes solos é xeralmente escaso, presentando perfís de tipo AR ou 

AC, as veces B incipiente ou nunha transición A/B. Só en puntos de acumulación o grao de 

diferenciación dos horizontes B é maior. O horizonte A é relativamente profundo, agás nas áreas 

de maiores pendentes, de tipo úmbrico ou ócrico por falta de grosor, con coloracións escuras. 

Estrutura débil ou moi débil, esmigallada fina ou moi fina e textura preferentemente franco-

areosa. Os límites son sempre graduais e fanse sobre transicións A/B na maioría dos casos. Son 

solos fortemente desaturados en todo o seu grosor, con carácter ácedo forte, que presentan 

cantidades moi baixas de calcio e magnesio. 

As unidades de solos presentes en Moraña son: 

• Leptosois líticos e úmbricos. Solos de perfil AR, con epipedón úmbrico e ócrico e presenza 

de rocha dura continua nos 30 cm superficiais 

• Regosois úmbricos. Solos de perfil AR ou AC con máis de 30 cm de grosor, nos que 

unicamente se identifica a presenza dun horizonte de diagnóstico úmbrico 

• Cambisois húmicos e dístricos. Solos de perfil ABC cun epipedón úmbrico ou ócrico e un 

horizonte B cámbico. Son moi pouco frecuentes. 
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4.3.4. Solos desenvolvidos sobre sedimentos 

Trátase de solos xeralmente profundos que evolucionan a partir de sedimentos fluviais recentes e 

que se atopan afectados polo nivel de base dos ríos. 

Ao estar cultivados adoitan presentar un epipedón ócrico, de cor marrón amarelado, con 

moderada estrutura grumosa e textura franca. O límite é gradual e da paso a unha serie de 

niveis areosos. 

Os tipos de solos son: 

• Fluvisois húmicos. Solos Ac con propiedades fluvénticas pero con epipedón úmbrico 

• Regosois úmbricos. Solos Ac con epipedón úmbrico. 

4.4. Xeotecnia 

A súa definición basease no estado físico da rocha, do solo ou da disposición relativa dos 

elementos da formación considerada. No concello de Moraña identifícanse os seguintes 

problemas de tipo xeotécnico: 

Materiais moi alterados 

Tratase de formacións constituídas por xistos, filitas, gneises, migmatitas, etc., que mostran un 

grao de alteración superficial importante, o que implica que a capacidade portante da zona 

alterada é menor que a da rocha sana. Por tanto, antes de acometer unha acción sobre este 

tipo de terreo, hai que estimar a capacidade de carga para soportar estruturas. 

Formacións tectonizadas ou con elevada disgregación 

Corresponde a formacións de xistos, gneises, etc., que presentan un grao de diaclasamento 

acusado, ou algún tipo de descontinuidade como fracturas, planos de estratificación, foliado, 

etc., con escaso espazado. Este problema tradúcese nunha diminución da capacidade de 

carga en zonas moi fracturadas ou na aparición de fenómenos de inestabilidade, que 

aparecen se a rocha presenta un buzamento importante, existindo risco de deslizamento. 

Distribución errática dos materiais 

Os depósitos cuaternarios, formados por materiais de grosor variado, con distribución lentexonar 

pouco continua, con trocos laterais e profundidade potente poden producir asentamentos 

diferenciais nas estruturas. Neste caso, é preciso coñecer con precisión a distribución dos 

materiais. 
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Problemas xeomorfolóxicos 

Os relacionados coas pendentes topográficas, que condiciona a accesibilidade e o uso do 

solo. En Moraña as áreas con unha pendente maior do 7% son moi escasas, o que non xera 

problemas de uso. 

Problemas xeomecánicos 

1. Problemas de baixa capacidade de carga: estimase que a capacidade de carga pode 

estar comprendida entre 1,52 kg/cm2 e 0,5 kg/cm2. Nestas zonas deberá determinarse 

mediante a oportuna investigación puntual a capacidade de carga dos terreos para definir 

o tipo de cimentación axeitado. 

2. Asentos diferenciais: como xa se ten dito, este tipo de problemas aparecen cando as 

estruturas de cimentación descansan en materiais con distintas características, distribución 

errática e potencia de estrato sobre o que se apoia e diferente compresibilidade. A 

consecuencia é a aparición de asentos de diferente magnitude, o que xera distorsións na 

estrutura. 
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Mapa sísmico de Galicia 

 

4.5. Climatoloxía 

Debido as especiais características deste territorio, a caracterización climática do concello de 

Moraña faise a escala comarcal. 

Moraña forma parte da comarca de Caldas, que forma parte do pospaís da ría de Arousa, e 

está organizado por dúas concas fluviais, a do Ulla e a do Umia; ademais, está percorrido polo 

corredor meridiano. Todos estes elementos configuran as seguintes unidades de relevo: o val do 

Ulla ao norte, as estribacións das serras centrais ao leste, e a depresión de Caldas ao centro. 

Estas variacións topográficas son as responsables das variacións climáticas da comarca, sobre 

todo no referente as precipitacións. Térmicamente, a proximidade do mar proporciona certa 

suavidade, con matizacións debidas á altitude. 
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Os datos empregados proceden das estacións meteorolóxicas de Herbón, Monte Pena de 

Rianxo e A Estrada. Estas estacións, aínda que están fora da comarca, proporcionan datos de 

tódolos escalóns altitudinais da comarca e teñen unha serie suficientemente longa no tempo. 

Os datos proceden da “Bioclimatología de Galicia” (Carballeira et al). Asimesmo empregáronse 

datos das estacións de Caldas de Reis, Pontecesures, Arcos da Condesa e Cuntis, aínda que só 

como apoio ao estudio, porque as series proporcionadas por estas estacións son moi curtas, e 

non se consideran suficientemente representativas. 

Localización das estacións 

ESTACIÓN latitude lonxitude altitude 

Herbón 42º44’N 08º38’W 58 

Monte Pena 42º39’N 08º47’W 140 

A Estrada 42º41’N 08º29’W 296 

 

Localización das estacións de apoio 

ESTACIÓN latitude lonxitude altitude 

Caldas de Reis 42º36’N 08º37’W 24 

Pontecesures 42º43’N 08º57’W 20 

Arcos da Condesa 42º34’N 08º38’W 215 

Cuntis 42º28’N 08º25’W 318 

 

4.5.1. Clima ambiental. 

A comarca de Caldas se atopa, segundo a clasificación de Font Tullot, na zona verde de clima 

europeo occidental, dentro da subrexión marítima, nunha área transicional entre o clima 

oceánico neto e unha lixeira degradación cara o clima mediterráneo de carácter latitudinal, 

representada principalmente por unha certa sequedade estival. 

Temperatura 

A comarca de Caldas atópase entre as isotermas de 14ºC e 12ºC, descendendo a 

temperatura cara ao sur e o leste, conforme aumenta a altitude. O réxime térmico é oceánico, 

con temperaturas frescas no inverno. A media invernal é de 8,8ºC, con mínimas en xaneiro e 

con diferenzas de 1,5ºC entre as áreas de vales e as máis elevadas. As temperaturas estivais son 
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tépedas, cunha media de 19,2ºC, con máximas en xullo, tamén con diferenzas debidas as 

diferentes cotas altitudinais. 

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUAIS
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Herbón M. P. de Rianxo A Estrada  

A división en períodos do réxime térmico reflicte a influencia oceánica da evolución das 

temperaturas o longo do ano. Non existe período moi frío (T<5ºC); o período frío (T entre 5 e 

10ºC) se reduce os meses de decembro, xaneiro e febreiro. O período fresco (T entre 10 e 15ºC) 

é longo, e abarca os meses de marzo a maio e outubro a novembro. O resto dos meses do ano 

encádranse no período tépedo (T >15ºC). 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 92/208 
 

 

Temperaturas medias mensuais (ºC) 

 X F M A M X X A S O N D 

Herbón 9,1 9,7 12,0 13,4 15,8 18,7 21, 20, 19, 15, 11, 9,4 

M. P. de Rianxo 8,7 9,1 11,1 12,7 15,0 17,8 19, 19, 18, 15, 11, 8,9 

A Estrada 7,9 8,3 10,3 11,7 14,2 17,2 19, 19, 17, 14, 10, 8,0 

fonte:  Carballeira et al. 

A amplitude térmica é relativamente elevada (media de 11,1ºC e extrema de 20,1ºC) a causa 

das citadas diferenzas altitudinais na comarca, que fan que o gradiente térmico sexa elevado. 

O gradiente térmico vertical é a relación existente entre a altitude e a temperatura, a cal 

descende a medida que aumenta a altitude. Este gradiente, na atmosfera libre, ten un valor 
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aproximado de medio grao por cada 100 metros. O valor real do gradiente vertical, nun 

momento e lugar dados, pode diferir notablemente deste valor medio, e incluso tomar valores 

moi diferentes nunha mesma vertical. A comarca de Caldas inscríbese na zona III de gradiente 

térmico vertical, gradiente que oscila entre 0,3ºC no mes de xullo e 0,7ºC no mes de abril, 

sendo o gradiente anual medio de 0,5ºC/100 m. 

Precipitacións 

A cantidade de precipitacións se expresa pola altura da capa de auga que cubriría o solo se 

este fose perfectamente horizontal. A medida desta precipitación ten carácter estimativo, e 

serve para coñece-lo réxime pluviométrico dunha área considerada. 

PRECIPITACIÓNS MEDIAS MENSUAIS 
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Herbón M. P. de Rianxo A Estrada  

As precipitacións da comarca de Caldas son elevadas, aumentando cara o surleste coa 

altitude. A isohieta de 2.000 mm penetra na comarca polo leste, o que lle confire un carácter 

oceánico as precipitacións, cunha lixeira degradación mediterránea, manifestada na 

distribución anual das precipitacións, con mínimas estivais (o 10% das precipitacións anuais) e 

máximas no inverno (36% do total anual). 

Precipitación media (mm) 

 X F M A M X X A S O N D 

Herbón 216 169 170 119 108 69 30 53 104 146 209 202 

M. P. de Rianxo 265 179 206 119 111 83 32 65 104 202 284 271 

A Estrada 268 203 184 138 154 76 40 60 94 171 237 186 

fonte: INM e Carballeira et al. 
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O mes de xullo clasifícase como moi seco (P<45 mm) nas tres estacións analizadas, mentres 

que os meses de xuño e agosto son secos (P entre 45 e 90 mm). O resto dos meses superan os 

100 mm agás o mes de setembro na estación da Estrada, o que se explica polo retraso 

introducido pola degradación oceánica do interior, e que se observa comparando os datos das 

estacións de menor altitude. 
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PRECIPITACIÓNS MEDIAS ESTACIONAIS
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Herbón M. P. de Rianxo A Estrada  

Precipitación estacional (mm) 

 Inv Pri Ver Outo T. anual 

Herbón 587 397 153 459 1.596 

M. P. de Rianxo 716 435 180 589 1.921 

A Estrada 657 475 177 502 1.810 

fonte: INM e Carballeira et al. 

4.5.2. Indices climáticos 

Índice de continentalidade 

Este índice ten carácter térmico e é especialmente útil para medi-lo grao de continentalidade 

do lugar considerado. Neste caso elixiuse a fórmula de Gorezynsky, baseada en que a diferenza 

existente entre a temperatura media do mes máis cálido e a do mes máis frío é tanto maior 

canto máis lonxe do mar. Por outra parte, a mesma diferenza indica menor continentalidade 

canto máis perto do Ecuador, razón pola cal divídese polo seno da latitude. Segundo esta 

fórmula, o índice de continentalidade ven determinado por: 

A 
K=1,7-------------- -20,4 

sen ø 

Onde A é a amplitude anual media da temperatura e ø a latitude do lugar considerado. Neste 

caso, o índice de continentalidade (K) é de 7,35, valor que demostra a importancia da 

influencia oceánica na comarca se temos en conta que valores por baixo de 10 amosan 
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condicións climáticas netamente oceánicas e que valores por riba de 20 son netamente 

continentais. 

Índice de oceanidade 

O igual co anterior, trátase dun índice térmico, que se basea en que nos climas marítimos os 

meses de primavera son máis fríos cos do outono. O índice de Kerner (M) defínese pola seguinte 

fórmula: 

to - ta 

M=100----------- 
A 

sendo to  e  ta as temperaturas medias dos meses de outubro e abril, respectivamente e A a 

amplitude anual media da temperatura. No caso que nos ocupa, as temperaturas primaverais 

son lixeiramente máis elevadas cas de outono. Os datos desta comarca proporcionan un índice 

(M) de 24,32 o que indica a escasa continentalización deste territorio, (os valores de M oscilan 

entre os 8 das áreas continentais e os 50 das zonas costeiras occidentais). 

Evapotranspiración potencial 

A evaporatividade mide a cantidade de auga evaporada nunha área da superficie terrestre y 

nun período determinado. Isto depende, por unha parte, da extensión da superficie evaporante 

e das condicións da mencionada superficie -auga libre, solo empapado, cuberta vexetal- e das 

circunstancias meteorolóxicas dominantes por outra -radiación solar, temperatura, humidade, 

vento-. 

 

Evapotranspiración potencial (mm) 

 X F M A M X X A S O N D T 

Herbón 13 22 47 75 102 118 132 107 66 40 14 11 747 

M. P. de Rianxo 13 21 46 74 100 115 129 103 64 39 14 11 729 

A Estrada 12 21 44 71 97 113 126 102 63 39 14 10 713 

fonte:  Carballeira et al. 
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EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP)
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Herbón M. P. de Rianxo A Estrada  

A ETP media da comarca de Caldas é de 729 mm, e a demanda hídrica é moderada, con 

máximos nos meses de xuño a agosto. O emprego dos recursos hídricos faise do seguinte xeito: 

de decembro a maio, exceso de auga; de xuño a xullo utilizase a auga acumulada a 

consecuencia do exceso da anterior etapa; en agosto e setembro dáse déficit de auga, que se 

corrixe a partir de outubro, cando as precipitacións de outono fan recuperar o balance hídrico. 

Clasificación de Thornthwaite 

Esta clasificación é en realidade un conxunto de índices hídricos, que reflicten o grao de 

humidade, a eficacia térmica, a variación estacional da humidade e a concentración estival 

da eficacia térmica. Estes índices defínense como: 

• Ih (índice de humidade), de carácter mensual. Obtense comparando, en porcentaxe, a 

auga de escorrentía coa ETP total anual. 

• Ia (índice de aridez), de carácter mensual. Compara, en porcentaxe, o déficit de auga para 

ser evaporada coa ETP anual. 

• Iha (índice hídrico anual). É a resta do primeiro menos o segundo. 

Nesta clasificación cada clima represéntase por catro letras. As dúas primeiras describen o seu 

carácter pluviométrico e as dúas seguintes, o carácter térmico. 

Índices hídricos 

 Ih Ia Iha C tipo climático 

Herbón 128 14 119 47,9 A r B2’ a’ 

M. P. de Rianxo 173 9 167 47,7 A r B2’ a’ 
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A Estrada 163 9 158 47,9 A r B2’ a’ 

    Fonte: Carballeira el al. 

En definitiva, da aplicación dos seguintes índices climáticos a comarca de Caldas, resultan os 

tipos de climas: 

• En función do índice hídrico anual (Iha), a comarca corresponde ao tipo perhúmido 

(Iha>100),  

• En función da ETP anual, a comarca pertence á rexión mesotérmica II (ETP 712-855). 

• En función dos índices de aridez e humidade (variación estacional da humidade): tipo r 

(pequeño déficit de auga en verán), gracias á utilización do exceso hídrico invernal. 

Diagramas climáticos 

O diagrama ombrotérmico de Gaussen é un diagrama cartesiano que como eixo de abscisas 

ten os meses do ano, e como ordenadas, represéntase a temperatura media mensual para un 

gráfico e a precipitación media mensual para o outro. 

DIAGRAMA DE GAUSSEN

E F M A M J J A S O N D
0

5

10

15

20

25

(T
 ºC

)

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Precip. (m
m

)

Temperatura Precipitacións  

Este diagrama estuda as relacións entre as precipitacións e as temperaturas. Considera como 

seco aqueles meses nos que as precipitacións son máis baixas que o dobre da temperatura 

media mensual. A intensidade e duración do período árido estímase avaliando a área da 

gráfica na que a curva de precipitacións está por baixo da curva das temperaturas. 
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BALANCE HÍDRICO
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Herbón M. P. de Rianxo

A Estrada
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O diagrama de Thornthwaite é unha variante do anterior, substituíndo a temperatura pola 

evapotranspiración potencial. 

 

4.6. situación medioambiental 

Considéranse en primeiro lugar as infraestruturas de saneamento que teñen unha grande 

influencia sobre o estado medioambiental, especialmente sobre as augas continentais. 

Particularmente importante é a calidade das augas dos ríos principais porque o abastecemento 

de augas pode verse afectado se a calidade non é boa e non se conta con axeitadas 

infraestruturas de potabilización. 

Un sistema deficiente de tratamento de RSU –normalmente vertedoiros en lugares inaxeitados 

pode afectar á calidade das augas superficiais ou causar graves danos en ecosistemas valiosos 

desde o punto de vista botánico, xeolóxico, faunístico ou paisaxístico. 

Certas actividades recreativas (caza, pesca) poden afectar negativamente ao medioambiente 

se non se efectúa unha regulación axeitada. O mesmo ocorre coas actividades produtivas 

(agricultura e gandería, industria, etc.). un factor de especial incidencia son os incendios 

forestais. 

Moraña non conta con punto limpo, deficiencia que será subsanada polo Plan, xunto cun punto 

de recollida de residuos procedentes da actividade agrogandeira. 
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Unha axeitada xestión do medio natural para a que é imprescindible a planificación das 

infraestruturas e usos do territorio pode non só evitar danos ao medio, senón que serve de base 

para o desenvolvemento. 

2007 2008 2009
Número de lumes forestais 217,0 130,0 214,0
Superficie total (ha) 369,5 80,0 201,3
Superficie arborada (ha) 93,2 42,2 116,1
Superfice rasa (ha) 276,3 37,7 85,2
Fonte: IGE e Consellería do Medio Rural

Lumes forestais e superficie queimada.
Distrito XIX - Caldas-O Salnés

 

Polo que fai aos incendios forestais, o territorio municipal de Moraña non está clasificado como 

zona de alto risco para lumes forestais, aínda que si o son os concellos limítrofes de Caldas de 

reis, Barro, Portas e Pontevedra. 

arborada rasa
2001 14 5,94 1,23
2002 31 27,42 1,62
2003 20 8,7 0,76
2004 13 4,11 0,71
2005 23 9,5 0,34
2006 17 125,7 1,9

superficie (Ha)Nº de lumes forestais

Número de lumes e superficie en Hectáreas

Fonte: IGE e Consellería do Medio Rural  

En calquera caso, ademais da maior ou menor presenza de biomasa nos montes, o seu estado 

de conservación e o seu valor de produción, a propia climatoloxía desta rexión atlántica, con 

alternancia de veraos secos con outros máis húmidos, fai que a incidencia dos lumes forestais 

sexa moi variable. 

 

4.6.1. Fontes de contaminación potenciais 

Nesta zona, en principio, non se detectan problemas importantes derivados de vertidos, a causa 

da baixa permeabilidade do substrato. Aos efectos da planificación do territorio municipal, 

compre ter en conta que no territorio municipal de Moraña existen tres vertedoiros de RSU 

clausurados: 

• SOAR: localizado en Soar. Este vertedoiro ten unha superficie de 1.420 m2, cunha litoloxía 

composta de arxilas e unha permeabilidade baixa. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 101/208 
 

• QUERGUIZO: situado en Penagrande (Querguizo). A superficie é de 850 m2, a litoloxía é de 

arxilas e a permeabilidade é baixa. 

• STA. CRUZ DE LAMAS, na parroquia do mesmo nome, litoloxía de arxilas e permeabilidade 

baixa, cunha superficie de 3.025 m2. 

No concello de Moraña non existen industrias xeradoras de contaminación da xea, e a 

actividade máis susceptible de xerar contaminación é a gandería. Este risco –e o seu impacto- 

pode concretarse en dúas vías: a contaminación dos solos e das augas superficiais e/ou 

subterráneas por xurros e os residuos plásticos procedentes do empacado da herba. 

A contaminación acústica presente en Moraña redúcese case que exclusivamente ao núcleo 

urbano da capital municipal, Santa Lucía, e está producido fundamentalmente polo tráfico 

rodado. O mapa sónico desta área do concello está conformado por un intervalo de 500 a 

1.500 vehículos diarios, o que significa un nivel de presión acústica equivalente (Leq) diurno de 60 

a 64 dB(A), e nocturno de 30 a 45 dB(A). En realidade, os valores están máis próximos á parte 

baixa do intervalo (en torno a 600 vehículos diarios), xa que, por un lado, o calculo mide o nivel 

constante de ruido, e por outro, o núcleo de Santa Lucía conta con 925 habitantes (2010), co 

que o número de vehículos tamén se move no umbral máis baixo. Os valores de Lden oscilan 

entre os 30 e os 40 dB(A), en Ambos casos Lden
5, e o seu impacto é moi baixo, xa que os valores 

máis elevados afectan a unha baixa porcentaxe da poboación urbana do concello, 

correspondendo aos veciños das rúas principais, sobre todo, nos tramos urbanos das estradas 

PO-221 e EP-0501, que forman un cruce de estradas no centro da vila de Santa Lucía. Así, o 

ruido ambiental de Moraña pode clasificarse como ruido transitorio periódico (alternando a 

intensidade, de maior a menor, nas franxas diúrna, vespertina e nocturna respectivamente. 

Canto ao seu nivel, este clasifícase como “cómodo”, non superándose os 50 dB(A). Por outra 

parte, as zonas de alta sensibilidade acústica (escolas e centro de saúde) están alonxadas das 

áreas con niveis elevados de ruído. 

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

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

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

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

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

considerado canceríxeno pola OMS). 
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O principal foco de radón é, como xa se ten dito, o solo, e a causa é o seu contido natural en 

uranio e torio, a través dos que se xera o Radio (Ra226) que, á súa vez, producirá o Radón 

(Rn222) no seu proceso de desintegración. 

As concentracións de U e Th nas rochas varías segundo a súa composición, sendo esta mínima 

en rochas areniscas e máxima en rochas graníticas. Por esta razón, Galicia, asentada sobre 

solos graníticos especialmente fracturados, é unha zona clasificada como de alto risco de 

contaminación por Rn. 

As concentracións de Radón a partir das que existe risco para a saúde humana, e se deben 

tomar medidas para reducilas, están establecidas (Unión Europea) en 200 bq/m3,  

Segundo medicións feitas polo Laboratorio de Radón de Galicia da USC, a comarca de Caldas 

presenta un nivel de risco alto5, co 14,1% das vivendas con >200 bq/m3. Pola súa parte, o 

concello de Moraña rexistra un 33,3% das vivendas con niveis de concentración >200 bq/m3, o 

50,1% das vivendas presentan niveis por baixo dos 150 bq/m3, e o 16,7% sitúase entre 150 e 200 

bq/m3. 

Outro aspecto que incide tamén nos solos e nas augas derívase das deficiencias no 

saneamento, é que se concreta na existencia de fosas sépticas e pozos negros (ausencia de 

depuración), que pode contaminar fontes, mananciais e correntes superficiais e, polo tanto, 

xerar riscos para a saúde humana. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide basicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico, incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos.  

Canto os efectos nos solos, destacan os problemas derivados dos compostos nitroxenados, 

potásicos e fosfatados presentes nos xurros. En Moraña ten certa incidencia a presenza de 

metais pesados, presentes nos xurros de porco. Mesmo cando a forma predominante do 

nitróxeno nos xurros son os derivados amoniacais, a rápida oxidación que experimenta no solo 

pódeo converter nunha fonte de nitratos para a auga. O fósforo atópase en xeral en formas 

facilmente mobilizables, polo que pode ser lixiviado e arrastrado aos cursos fluviais, onde a súa 

acumulación, en conxunción con nitratos presentes nelas, pode dar lugar a problemas de 

eutrofización e, consecuentemente, de perda de calidade das augas. A contaminación 

procedente dos xurros pode ser tamén de tipo orgánico, porque os elevados valores de DBO 

                                                 
5 Risco baixo: <5% de vivendas con niveis >200 bq/m3, risco medio: de 5 a 10% de vivendas con niveis >200 bq/m3, e risco 
alto: >10% de vivendas con niveis >200 bq/m3 
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(moito maior no caso dos xurros de porco) dos xurros poden dar lugar a episodios anóxicos nas 

augas. Tamén compre sinalar a posible difusión de patóxenos a través da dispersión nos solos 

dos xurros, sobre todo do xénero Salmonella, Brucella ou Mycobacterium tuberculosis. 

A contaminación da auga a partir do vertido de xurros segue as tres vías clásicas de distribución 

de augas sobre a superficie: superficial , subsuperficial e profunda, e os compostos causantes 

cítanse xa no caso dos solos, e a súa incidencia é máis baixa que no caso dos solos, a causa 

do maior poder de renovación das augas. Canto á contaminación microbiolóxica das augas 

redúcese aos focos puntuais dos vertidos. 

Os problemas medioambientais derivados da xeración de residuos de plásticos baséanse na 

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

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

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

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

compre destacar as dioxinas polo seu efectos para as persoas. 

A contaminación radioeléctrica presente no concello de Moraña está producida pola radiación 

das antenas de telefonía celular e polas eventuais emisións de wimax-wifi. 

4.6.2. Inventario de zonas con fraxilidade ambiental 

Co fin de elaborar un inventario de zonas con fraxilidade ambiental, identificamos catro tipos de 

espazos susceptíbeis de albergar medios fráxil dende o punto de vista ecolóxico e paisaxístico: 

1. Espazos naturais protexidos 

Espazos con protección legal que, en Galicia, se clasifican en nove categorías, en función dos 

bens e valores a protexer: 

• Reservas naturais 
• Parques Nacionais e parques naturais 
• Espacios naturais de protección xeral 
• Monumentos naturais 
• Humedais protexidos 
• zonas de especial protección de aves (ZEPAs) 
• Zonas de especial protección de valores naturais 
• Espazos naturais de interese local 
• Espazos privados de interese natural 

2. Espacios de interese paisaxístico 

Concas e fitos visuais con alta calidade paisaxística 
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3. Zonas costeiras, cursos fluviais e espacios de ribeira 

Aquelas áreas costeiras, ríos e bosques ripícolas que non teñan de protección específica, pero 

que merecen especial consideración polas súas cualidades naturais. 

4 .Ecosistemas fráxiles 

Áreas de bosque autóctono e outras zonas que, en xeral, presentan unha escasa capacidade 

de acollida de actividades antrópicas. 

 

Non existen no concello de Moraña áreas naturais encadradas –ou propostas- na Rede Natura 

2000, nin protexidas por figuras legais de rango superior ao PXOM. 

Segundo o Inventario nacional de hábitats, o Concello conta con hábitats prioritarios de 

rochedos silíceos con vexetación pioneira do Sedo-Scleranthion ou do Sedo albi-Veronicion 

dillenii (código 8230*), turbeiras de cobertura (7130*) e breixeiras húmidas atlánticas de zonas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (4020*). Outros hábitats presentes no territorio 

municipal son as breixeiras secas europeas (4030) e as carballeiras galaico-portuguesas con 

Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230). Ningunha das accións uirbanísticas previstas polo 

PXOM afectan a estes hábitats, que quedan clasificados –e protexidos- como solo rústico de 

protección agropecuaria, forestal, de espazos naturais e paisaxística. 

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. 

Outros elementos de naturalidade ao dispor da poboación de Moraña son as carballeiras, 

como as de Santa Xusta, na parroquia do mesmo nome, cunha superficie de 25.000 m2; e a de 

Santa Lucía, situada no núcleo urbano de Santa Lucía, cunha extensión de 3.900 m2, coñecida 

por ser o lugar onde se celebra a coñecida festa do “carneiro ao espeto”. Outra carballeira 

urbana é a de Campenlos, situada tamén en Santa Lucía e cunha superficie de 3.500 m2. 
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Alnus glutinosa 

4.7. Fauna e flora 

4.7.1. Vexetación 

Floristicamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, rexión integrada dentro do 

Reino Floral Holártico. 

Polo seu carácter limítrofe coa Rexión Floral Mediterránea, Galicia presenta unha composición 

florística con abundantes elementos mediterráneos, sobre todo na súa porción meridional. 

Preséntanse en gran número xeofitos subatlánticos e euatlánticos. En segundo lugar os boreais e 

os medioeuropeos, un menor número de endemismos iberoatlánticos. Por último, os xerofitos 

subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

Podemos clasifica-los xeoelementos pola súa orixe (seguindo a Dupont, Walter e Bellot). 

EU-ATLÁNTICOS 
o Ulex galii 
o Daboecia cantabrica 
o Serratula seoanei 
o Sedum anglicum 
o Árnica montana atlantica 
IBERO-ATLANTICOS: 
o Genista Florida leptoclada 
o Omphalodes nitida 
SUBATLÁNTICO-MEDITERRÁNEOS: 
o Castanea sativa 
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o Ilex aquifolium 
o Verbascum pulverulentum 
o Tamus communis 
MEDIO-EUROPEOS 
o Agnus Glutinosa 
o Clematis vitalba 
o Hedera helix 

Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión 

Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioeuropea, Superprovincia Atlántica, Subprovincia Astur-

Galaica, que dende o estreito corredor litoral, limitado ao sur polos macizos cantábricos, acada 

a través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal). 

 
Flora vascular: Pseudarrhenatherum longifolium 

Delimítanse tres subsectores: o primeiro, Compostelano-Lucense, de maior influencia astur-

galaica e laciano-ancarense, ocupa o territorio no que se insire Moraña. Neste territorio está 

equilibrada a serie colino-montana (Rusco aculeati-Querceto roboris sygmetum) e aínda os 

breixos do Daboecienion cantabricae albergan elementos esixentes en choivas estivais, coma 

Daboecia cantabrica, Ulex gallii subsp., breoganii e Pseudarrhenatherum longifolium, entre 

outros. 

Florísticamente, Galicia forma parte da Rexión Nemoral Eurosiberiana, dentro do grande reino 

floral Holártico. En Moraña a influencia de elementos mediterráneos é escaso, pero as súas 

características climáticas permiten a existencia de algunhas unidades de xeoelementos 
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mediterráneos. Por outra parte, a grande uniformidade climática e altitudinal deste territorio fai 

que o número de especies sexa relativamente escaso, en relación coa riqueza florística galega. 

Aparecen en grande número geofitos subatlánticos e euatlánticos.En segundo lugar, aparecen 

elementos boreais e iberoatlánticos e alguns endemismos iberoatlánticos. Por último, temos 

xeofitos subatlántico-mediterráneos e mediterráneos. 

 
Vexetación ripícola 

 

4.7.2. Fauna 

Non existen estudios nin catálogos faunísticos rigorosos sobre a fauna do Concello de Moraña. 

En xeral, poderíase dicir que é a típica do centro de Galicia, aínda que as especies mais 

comúns están abondo diminuídas pola presión cinexética. 

A continuación cítanse algunhas das especies que pertencen a distintos grupos mencionados 

en diversos estudios consultados.  

Vertebrados 

PEIXES 

• Salmo trutta trutta (reu) 
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• Salmo trutta fario (troita) 

• Chondrostoma polylepis (boga) 

• Anguita anguita (anguila) 

ANFÍBIOS E REPTIS 

• Tritorus boscai (tritón) 

• Salamandra salamandra (salamandra) 

• Bufo bufo (sapo comun) 

• Lacerta schreiberi (lagartixa) 

• Natrix natrix (cobra de collar) 

• Vipeira seoani (vibora de seoane) 

MAMÍFEROS 

• Erinaceus europoaeus (ourizo) 

• Talca ocidental (toupa) 

• Ripistrellus pipistrellus (mórcego comun) 

• Oryctolagus cuniculus (coello) 

• Sciurus vulgaris (esquio) 

• Arvicola japidus (pouca de auga) 

• Rattus norvegicus (pouca comun) 

• Rattus rattus (pouca cenicienta) 

• Apodemus sylvaticus (rato de campo) 

• Mus musculus (rato caseiro) 

• Vulpes vulpes (raposo) 

• Lutra lutra (lontra) 

• Sus scrofa (xabaril) 

Aves 

• Buteo buteo (ratoeiro) 

• Tyta alba (coruxa) 

• Cinclus cinclus (melro) 

• Erithacus rubecula (petirrojo) 

• Passer domesticus (gorrión) 

• Pyrrula pyrrula (reiseñor) 
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4.8. Biodiversidade 

A biodiversidade reflicte o número, variedade e variabilidade dos organismos vivos e cómo estes 

cambian dun lugar a outro e co paso do tempo. Inclúe a diversidade dentro das especies 

(diversidade xenética), entre especies (diversidade das especies) e entre ecosistemas 

(diversidade dos ecosistemas). 

A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón tamén 

para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade constitúe 

a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan. 

A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con 

precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o 

número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si mesmos, 

non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles para tomar 

decisións no ámbito da planificación, como é este caso. 

Pola súa parte, os principais factores que poden xerar riscos de perda de biodiversidade neste 

territorio son a modificación do hábitat, a intensificaciòn da agricultura e o abandono das terras 

menos productivas, a fragmentación das masas boscosas, a introdución de especies invasoras 

fora da súa área de distribución natural, a sobreexplotación dos recursos naturais e a 

contaminación, especialmente a xerada polo abuso dos fertilizantes, que se traduce nun 

exceso de nutrientes nos solos e nas augas e que pode causar eutrofización nos cursos de auga 

do concello. Outro factor que incide na biodiversidade é a heteroxeneidade da paisaxe, 

representada pola gran variedade de usos do solo (principalmente agrícola e forestal), que xera 

un mosaico moi variado e intenso, feito que tamén pode afectar á diversidade biolóxica por 

canto afecta á conectividade entre os diversos hábitats. Habería que engadir tamén o cambio 

climático, que podería acelerar, a curto prazo, o ritmo de perda da diversidade biolóxica. En 

Moraña non existen infraestruturas de ningún tipo ou construcións que supoñan fragmentación 

do territorio. A futura liña de alta velocidade ferroviaria que pasará polo concello o fará en túnel, 

e tampouco suporá fragmentación ecolóxica. 

4.8.1. Especies ameazadas 

Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, regulado polo Decreto 88/2007, de 19 

de abril (DOG núm. 89); e o anexo II da Ley 42/2007 de patrimonio natural e da biodiversidade, 

e incluída baixo a clasificación que segue a Unión Internacional para a Conservación da 
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Natureza (UICN), no espazo no que se encadra o concello de Moraña se poden atopar as 

seguintes especies clasificadas: 

(E: en perigo de extinción, V: vulnerables) 

Flora 

• Centaura janeri subsp gallaecia (V) 

• Chaetopogon fasciculatus subsp prostatus (E) 

• Fontinlais squamosa (V) 

• Narcissus cyclamineus (V) 

• Scirpus pungens (E) 

Invertebrados 

• Cerambix cerdo (V) 

• Elona quimperiana (E) 

• Geomalacus maculosus (V) 

• Macromia splendens (E) 

• Margaritifera margaritifera (E) 

• Unio pictorum (V) 

Peixes 

• Alosa alosa (V) 

• Gasterosteus gymnurus (V) 

Anfibios 

• Chioglossa lusitanica (V) 

• Hyla arborea (V) 

• Rana iberica (V) 

• Rana temporaria subsp parvipalmata (V) 

Aves 

• Burhinus oedicnemus (E) 

• Circus pygargus (V) 

• Circus cyaneus (V) 

• Emberiza schoeniclus subsp lusitanica (E) 

• Tetrax tetrax 

Mamíferos 

• Galemys pirenaicus (V) 

• Myotis bechsteinii (V) 
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• Myotis emarginata (V) 

• Myotis myotis (V) 

• Rhinolophus ferrumequinum (V) 

• Rhinolophus hipposideros (V) 

 

4.9. A paisaxe 

A paisaxe pode definirse como a percepción que se posúe dun sistema ambiental. A 

consideración da paisaxe como medio ambiente implica dous xeitos fundamentais: a paisaxe 

como aglutinador dunha serie de características do medio físico e a capacidade que ten unha 

paisaxe para absorber os usos e actuacións que teñen lugar sobre el. Non obstante, o 

tratamento da paisaxe presenta a dificultade de atopar unha sistemática obxectiva para o 

medir, se ben case todos os modelos cadran en tres apartados: a visibilidade, a calidade 

paisaxística e a fraxilidade da paisaxe, definida como a capacidade para absorber os cambios 

que se producen nel. Así, os factores que integran a fraxilidade son: biofísicos (solo, vexetación, 

cromatismo, etc.), morfolóxicas (concas e fitos visuais, etc.) e a presión humana. 

Moraña pertence a unidade de paisaxe dos “Vales sublitorais Cántabro-Atlánticos”, grupo 

“Sublitoral das Rías Baixas”. A característica principal deste grupo é unha paisaxe fortemente 

antropizada, onde a vexetacion natural é escasa, sendo substituída poilos cultuvos e as 

repoboacións forestais. No caso concreto do concello de Moraña, esta característica está algo 

máis matizada, por canto a vexetación natural aínda ten unha presenza relativamente 

importante. 

O concello de Moraña sitúase na conca alta do Umia, río que serve de límite co concello de 

Cuntis. Moraña é un concello de transición entre as terras baixas da depresión de Caldas e as 

terras altas do interior da provincia de Pontevedra. Dende o punto de vista morfolóxico, existen 

dúas unidades xeográficas claramente diferenciadas: unha, a depresión de Caldas, que afecta 

á maior parte do territorio municipal e, a outra, a montaña. Na primeira, as altitudes oscilan 

entre os 150 e os 200 metros. Na segunda están por riba dos 500 m. (O Acibal, 594 m, e Xesta, 

529 m). Estas diferenzas altitudinais son o resultado do basculamento de bloques graníticos a 

causa de factores tectónicos. 

Este basculamento é o responsable da extraordinaria compartimentación que presenta este 

territorio, con gran cantidade de unidades morfolóxicas xeradas polas fallas e as incisións da 

rede fluvial; o que, dende o punto de vista da paisaxe significa que non existen concas de 
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intervisibilidade, e os teóricos fitos visuais non son visibles dende largas distancias, xa que as 

diferenzas altitudinais entre as diversas unidades son moi escasas. A este feito hai que engadir a 

importancia da vexetación, tanto a natural –as carballeiras- como a seminatural de 

repoboación –piñeirais-, que forma bosques dun porte tal, que a visibilidade redúcese a ámbitos 

moi pequenos. 

 
Pantalla vexetal 

O concello de Moraña está drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos 

como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas 

con dirección N-S explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección 

en varios sectores. 

Non se identifican en Moraña elementos paisaxísticos fráxiles nin en perigo de desaparición ou 

alteración, dada a escasa entidade do PXOM e o seu baixo nivel de intervención no territorio. 

Por outra parte, e como xa se ten dito, este territorio está intensamente humanizado, e isto deixa 

a súa pegada no hábitat, en forma de paisaxe agraria e rural. 

A escala municipal, a principal unidade de paisaxe é o monte do Acibal, que adquire a 

categoría de fito visual, que culmina a 596 m, que constitúe o límite suroccidental do concello e 

conforma un anfiteatro na cara oriental.  
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Canto das cuncas visuais, o val do río Agra constitúe a principal delas, aínda que a vista está 

limitada á curta distancia por elevacións intermedias e pola vexetación. e vai dende o núcleo 

de Santa Lucía ata Rebón. Ademais, nos espazos abertos formados por interfluvios, bloques 

hundidos ou graben e pequenos vales aparecen gran cantidade de microconcas, onde se 

sitúan as terras de cultivo, o poboamento e as vías de comunicación, e cuio alcance visual é 

puramente local. 

4.9.1. Tipoloxías de paisaxe. 

Paisaxe urbanizada 

A Paisaxe urbanizada de Moraña aparece só no núcleo de Santa Lucía de Moraña, capital 

municipal. Esta paisaxe está formada por un tecido pouco denso e compacto, organizado ao 

longo do viario e de escasa altura, predominando a edificación de 2 ou 3 alturas, así como a 

vivenda unifamiliar. A calidade visual desta unidade é media-baixa, a causa de que aparecen 

edificios en construción, numerosas medianeiras, espazos baleiros e unidades illadas, aínda que 

a medida que se vaia completando a trama urbana, a calidade visual experimentará unha 

importante mellora. 
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Santa Lucia de Moraña 

Tamén os polígonos industriais presentes no concello (Afieiras e Mirallos) presentan características 

urbanas, aínda que están desconectados entre si e co núcleo urbano do concello. 
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Paisaxe rural 

A paisaxe rural é a típica do medio rural galego, e está composta polos núcleos rurais e as terras 

de cultivo, anexas ou non, a estes núcleos. En xeral, os núcleos se atopan nun bo estado de 

conservación e mantendo unha tipoloxía tradicional sen grandes modificacións e posúen unha 

elevada calidade visual. Pode atoparse tamén un elevado número de vivendas illadas, de moi 

diversa tipoloxía. 
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O concello posúe tamén un bó número de elementos patrimoniais, algúns deles de elevado 

valor histórico-artístico e, sobre todo, etnográfico, como Os Milagres de Amil. 

Paisaxe natural e seminatural 

Esta tipoloxía se atopa moi mesturada, composta por bosques de repoboación, formado por 

especies de frondosas. Interpenetrando estes bosques aparece a vexetación natural que, xunto 

co bosque ripario ao longo dos cursos fluviais, constitúe un bo exemplo de vexetación 

autóctona, en moitos casos cun elevado grao de naturalidade, como é o caso das numerosas 

carballeiras presentes neste concello. 

 

4.10. Síntese da situación actual e problemática do concello 

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 
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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 Campos 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 

tendencia á ocupación progresiva en mancha de aceite e baixa densidade, das zonas 

periféricas do núcleo urbano, dos soares vacantes en desenvolvemento do PXOM 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 cun importante número de núcleos 

rurais que na periferia do concello constitúen unha estrutura que dá resposta a un territorio rural 

cunha importante presión residencial, crecemento baseado nas vías de comunicación, 

fundamentalmente. 

Esta estrutura ten evolucionado debido a unha serie de razóns. Por unha parte, os núcleos 

orixinais foron interconectándose entre eles por unha rede de estradas e pistas, e esta trama foi 

o soporte do novo poboamento, de xeito tal que nas zonas chairas, máis atractivas para o 

poboamento e con maior densidade de vías de comunicación, os núcleos orixinarios foron 

uníndose, densificándose a ocupación. O resultado é a gran dispersión que se observa en 

lugares como a depresión meridiana. A 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. 

Dende o punto de vista ambiental, Moraña non presenta problemas, aínda que, en xeral, o 

modelo territorial existente na actualidade non resposta, no solo rústico, ás novas formulacións 

de protección medioambiental, paisaxística e sectorial, asignación de riscos e desenvolvemento 

sostible do territorio. 

Desde o punto de vista urbanístico, a problemática existente na vila pódese resumir nos 

seguintes puntos. 

 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 
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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 Lei 9/2002 e posteriores modificacións 

e coas necesidades de Santa Lucía. 

 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. 

 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. 

 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. 

• 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. 

 

5. Definición de obxectivos 

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

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

• Viabilidade: canto a localizar as distintas accións en función das súas posibilidades reais e 

dos obxectivos propostos, minimizando as afeccións negativas e simplificando, na medida 

do posible, a xestión administrativa. 

• Flexibilidade: o planeamento debe posibilitar a súa adaptación ós distintos estadios ou fases 

de desenvolvemento e a diferentes alternativas que se poden producir. 

• Realidade: O planeamento debe estar de acordo coa capacidade económica, tanto da 

administración pública como do sector privado. Tamén, debe contemplarse como 

condicionante a parcelación actual do solo. 
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• Equidade: Debe evitarse a xerarquización do territorio en áreas de diferente nivel de 

calidade como consecuencia do planeamento. 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións fixadas 

son os seguintes: 

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

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

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

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

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

realidade física existente e o nivel de equipamentos e servizos. 

A inexistencia dun Plan Director Comarcal, que defina as directrices xerais de estruturación do 

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

efectuar a ordenación xeral. 

 

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

carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do concello. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 

A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa 

funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 
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C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establecerá detalladamente este obxectivo 

en relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema xeral 

de espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non en 

inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar axeitadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos 

naturais e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer nos 

solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñan unha recuperación da calidade 

de vida (saneamento, viario e rede xeral de comunicacións). 

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

unha das súas particularidades. 

E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, da construción 

de vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

E.4) Fomento da rehabilitación da arquitectura tradicional. 

5.1. Criterios e obxectivos de ordenación 

A formulación e realización do Plan Xeral de Ordenación municipal para o concello de Moraña 

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

urbanísticamente equilibrado e de desenvolvemento sostible, que consiga as mellores 

condicións e calidade de vida para os seus habitantes. 
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A formulación do Plan Xeral preparará ao concello para resolver os actuais problemas de 

modernización e procura de maior dinamismo dos sectores produtivos, neste caso os industriais, 

agropecuarios, forestais ou ecoturísticos, sendo capaz de prever un crecemento continuado e 

sostido nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, recoñece a existencia dun núcleo urbano, no que a 

día de hoxe se concentra a principal consolidación edificatoria e existencia de servizos, a 

existencia dun entramado de núcleos máis miúdo cuia organización principal é a parroquia, así 

como os solos urbanizables e rústicos tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solos se lle asignen. 

5.1.1. Obxectivos do PXOM de Moraña 

O artigo 45, “instrumentos de ordenación”, da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 de 

Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia establece no seu apartado 1. 

que “a ordenación urbanística levarase a cabo a través de normas subsidiarias e 

complementarias de planeamento e plans xerais de ordenación municipal (…)”. 

O artigo 52, “consideracións xerais” da mesma Lei establece: 

“(…) 

 Os plans xerais de ordenación municipal, como instrumentos urbanísticos de ordenación 

integral, abranguerán un ou varios termos municipais completos, clasificarán o solo para o 

establecemento do réxime xurídico correspondente, definirán os elementos fundamentais 

da estructura xeral adoptada para a ordenación urbanística do territorio e establecerán as 

determinacións orientadas a promove-lo seu desenvolvemento e execución. 
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 O contido dos plans xerais de ordenación municipal deberá ser congruente cos fins que 

neles se determinen e adaptarse ás características e complexidade urbanística do territorio 

que sexa obxecto de ordenación, garantindo a coordinación dos elementos fundamentais 

dos respectivos sistemas xerais. 

 Así mesmo, o plan xeral deberá garanti-la coherencia das determinacións urbanísticas, a 

viabilidade técnica e económica da ordenación proposta, o equilibrio dos beneficios e 

cargas derivados do plan entre as distintas áreas de reparto, a proporcionalidade entre o 

volume edificable e os espacios libres públicos de cada ámbito de ordenación e a 

participación da comunidade nas plusvalías xeradas en cada área de reparto. 

(…)” 

Dentro deste marco legal de referencia o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña 

procura o ordenación integral do termo municipal, cos seguintes obxectivos xerais para a 

redacción do planeamento: 

 Incardinación do modelo urbano de Moraña na estratexia global de ordenación territorial de 

Galicia, no que se explotan as complementariedades entre o sistema de cidades e vilas de 

equilibrio, artellando un modelo de cidade difusa. 

 Optimización das vantaxes comparativas de Moraña. 

O modelo territorial e urbano preliminar proposto para o concello de Moraña, derivado do 

diagnóstico operativo plantexado, baséase nos seguintes obxectivos específicos: 

 Plantexamento dun uso equilibrado do medio rural, considerando o respecto o medio 

ambiente e a paisaxe como valores de desenvolvemento e potenciando os usos 

productivos intrínsecos. Especial atención na imbricación axeitada de equipamentos e 

industrias de localización co medio. Completación da trama urbana dos núcleos existentes, 

mellorando a súa funcionalidade e impedido a edificación indiscriminada do territorio. 

 Equilibrio territorial no nivel de equipamentos dotación e estándares utilizando como ámbito 

de referencia a parroquia. 

 Crecemento lento pero sostido no tempo, baseado no ocio avanzado, no comercio 

especializado, nos servizos á poboación e no reforzo das potencialidades industriais; 

establecendo unha relación axeitada entre o medio natural e o construído. 

 Completación e esponxamento coordinados da trama urbana existente, co plantexamento 

de operacións estratéxicas de crecemento ordenado de escala axeitada. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 123/208 
 

 Atención ao proxecto urbano e as técnicas de xestión para garantir a viabilidade do Plan. 

 Interese pola consecución dunha rede de espazos públicos de calidade, incorporando e 

aceptando o edificado. 

 Procura dunha escala de pormenor para a continuidade e a integración, como 

manifestación dunha actitude concreta e realista de cara a resolver problemas 

correctamente dimensionados en escala e funcionalidade. 

 Participación real nos procesos de definición e posterior xestión do Plan Xeral de Ordenación 

Municipal. 

5.2. Criterios específicos de marcado carácter ambiental 

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

5.2.1. Criterios respecto á Sostibilidade territorial e densidade urbana 

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

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

e o risco de perda de calidade de vida dos habitantes, posto xa de manifesto en diversas áreas 

da nosa Comunidade Autónoma, obriga a propor accións e previsións dirixidas máis que ao 

control do crecemento, a evitar a urbanización e a edificación dispersa ou o consumo 

inxustificado de novos solos, orientando as actuacións públicas e privadas cara a recuperación, 

rehabilitación ou reforma da edificación existente e a colmatación dos espazos baleiros no 

único núcleo urbano do concello ou en áreas xa antropizadas nos núcleos rurais. 

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

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

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

entende como “conservación activa do medio rural”. 

5.2.2. Criterios respecto dos límites territoriais do crecemento 

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

son os seguintes: 

• Os crecementos propostos deberán ser proporcionais ao crecemento efectivo da 

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

Farase unha proxección demográfica para o tempo de duración do PXOM, contemplando 

varios escenarios tendenciais. 
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• Empregaranse os solos urbanos non consolidados, de pequena superficie nas áreas 

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

existente, estritamente dimensionados ao crecemento previsible. 

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

planeamento vixente, xa que con este solo e mediante a colmatación dos solares e 

parcelas vacantes existentes en solos urbanos ou nos núcleos rurais resólvense as 

necesidades na maior parte dos casos. 

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

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

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

ocupando formacións orográficas e susceptibles de producir impacto visual ou paisaxístico, 

así como de aqueles solos con pendente superior ao 30%. 

5.2.3. Criterios de planeamento respecto ao tratamento do medio rural 

Fora das áreas delimitadas polo planeamento como asentamentos, só se permitirán as 

edificacións relacionadas coa conservación e xestión do medio, actividades agropecuarias e 

industriais e de servizos incompatibles cos usos propios dos asentamentos ou non procedentes 

nos solos urbanos, as instalacións precisas para a extracción de minerais e o aproveitamento 

das enerxías renovables, as actividades turísticas vencelladas ao medio rural e natural, e as 

declaradas de interese xeral que precisen de emprazamentos singulares. 

En ningún caso de permitirá a edificación nos elementos relevantes da paisaxe, como cumios 

ou na franxa de protección dos cursos fluviais. 

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

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

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

Ademais, o PXOM controlará as súas condicións de implantación no territorio e os impactos 

producidos, e establecerán as medidas correctoras e compensatorias que procedan. 

5.2.4. Criterios respecto dos asentamentos rurais 

Os criterios para a delimitación dos asentamentos serán os seguintes: 

• O grao de colmatación edificatoria e a antropización do solo 

• O carácter tradicional do asentamento e a súa evolución histórica 
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• As dotacións infraestruturais que posúe ou que faltan 

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

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

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

solos para dotación de equipamentos e servizos. 

5.2.5. Criterios de planeamento respecto á paisaxe 

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

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

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

turístico, etc. 

Neste sentido, plantéxanse os seguintes aspectos e análises: 

• Insolación e reflectividade. 

• Identificación e apartación de novos valores escénicos mediante o deseño. 

• Novos roles de elementos singulares da paisaxe abandonados ou deteriorados. 

• Escala e características dos proxectos necesarios para preservar, restaurar ou refacer a 

paisaxe. 

• Criterios para actuacións territoriais que destaquen o valor da paisaxe. 

Elementos da paisaxe 

• A maior parte do conxunto de estruturas e elementos que aínda conforman e caracterizan a 

paisaxe agrícola tradicional, debe considerarse patrimonio de valor etnográfico, por ser 

testemuña e expresión relevante da cultura tradicional galega. 

• O conxunto das estruturas rurais constitúe unha importante caracterización da paisaxe 

tradicional de Galicia, merecedor dunha protección efectiva, integral e xeral, sexa cal sexa 

o seu estado de conservación 

Desde o Plan Xeral crearanse as condicións –na medida do posible- para a aplicación dunha 

política centrada na axeitada ordenación do deseño vexetal e o arborado, en especial o 

mantemento e recuperación das árbores existentes no medio rural, mediante a conservación ou 

rehabilitación das características ecolóxicas e culturais de cada contorno. 
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Por outra parte, terase en conta que na ordenación, deseño e tratamento dos diferentes 

espazos urbanos, rurais e naturais, deberán contar coas afeccións sonoras, e plantexar formas 

axeitadas para a protección, tratamento e xestión. 

5.2.6. O valor estratéxico do patrimonio natural do concello 

A preservación da biodiversidade tense convertido nun obxectivo fundamental de tódalas 

políticas de conservación da natureza, entendendo por conservación o conxunto de medidas 

encamiñadas ao mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais, a preservación da 

diversidade xenética e o emprego ordenado dos recursos naturais e culturais. En Galicia, este 

obxectivo debe ser prioritario, atendendo ao importante e diverso patrimonio natural con que 

aínda contamos. 

Requisito previo e necesario de sustentabilidade do modelo é articular os mecanismos 

necesarios que propicien a conservación da biodiversidade e o uso racional e eficiente dos 

recursos naturais, compatibilizándoo cun equilibrado desenvolvemento económico e social. A 

axeitada valoración do patrimonio natural non é, por tanto, un máis dos problemas a afrontar, 

senón que debe ser a base do crecemento, calquera que sexa o modelo definitivo. 

5.2.7. Criterios de planeamento respecto do patrimonio natural 

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

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

insolidarias. 

A actividade industrial estará convenientemente ordenada dende criterios de máxima 

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

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

impactos positivos no eido socioeconómico. 

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

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

depuración e vertidos. 

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

Rede Natura de Galicia. 

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

permitidos no medio rural deberán evitar, na medida do posible, afeccións ós hábitats naturais 
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que impidan o libre movemento das especies ou limiten a interacción dos compoñentes da 

biodiversidade dentro de un mesmo hábitat. 

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

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

determinados procesos ecolóxicos esenciais. 

Delimitaranse aquelas áreas susceptibles –e axeitadas dende o punto de vista da normativa- de 

albergar parques de enerxías alternativas renovables, así como aqueles equipamentos illados 

para tratamento e reciclaxe de refugallos. 

5.3. Integración das variables e criterios do AAE no PXOM 

O Documento de referencia define o alcance e o nivel de detalle do ISA, determinando os 

criterios e obxectivos ambientais que debera abordar para acadar a correcta integración do 

Plan co medio ambiente. 

Este apartado describe o grao de integración das variables e criterios indicados e ven a 

completar, confirmar ou desenvolver o exposto ao longo do punto 5 do presente ISA (Criterios e 

obxectivos ambientais estratéxicos). 

5.3.1. Paisaxe 

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

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto nos núcleos 

urbanos do concello de Moraña como nos núcleos rurais, o Plan contempla accións de 

compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais na actual trama urbana, 

velando pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

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

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

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe, favorecendo, en 

todo caso, a integridade de tódolos elementos que compoñen a paisaxe. 

O Plan protexerá tódolos elementos singulares da paisaxe de Moraña, e evitarase calquera 

afección a estes elementos. 

5.3.2. Natureza 

En Moraña non hai ningún espazo con protección ambiental específica. Sen embargo, sí que 

existen numerosas áreas de interese natural, como as ribeiras dos ríos, cun interesante e variado 
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conxunto de bosque ripícola, así como abundantes bosques de vexetación natural. Tamén 

existe nesta zona unha paisaxe rural moi ben conservada e de gran valor paisaxístico.  

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

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas os hábitats de interese identificados, as ribeiras do río Umia e tódolos seus afluentes, 

as masas de vexetación natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humidais, ou calquera 

outro ecosistema de interese, así como as súas áreas de transición, establecendo medidas de 

amortecemento aló onde sexa preciso, impedindo a fragmentación ecolóxica e, por tanto, 

favorecendo a continuidade dos espazos naturais presentes no concello de Moraña. As diversas 

figuras de protección presentes no planeamento están de acordo coa lexislación sectorial 

vixente. 

No punto 4.7. deste documento descríbese a fauna e a vexetación presente no territorio 

municipal. 

O Plan garantirá o acceso ás áreas naturais co obxectivo de facilitar a interrelación entre estas 

áreas e a poboación 

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

segundo a lexislación vixente.  

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, co fin de protexer 

a biodiversidade e facilitar o seu disfrute pola poboación. 

5.3.3. Patrimonio 

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

convenientemente identificado, actualizado e catalogado os elementos patrimoniais de 

interese e o parque de edificios destacables. 

Polo que fai á rehabilitación, esta corresponde á iniciativa privada, aínda que, vía ordenanza, 

esixirase aos propietarios o correcto mantemento dos edificios catalogados. (Deber de 

conservación da edificación). 

5.3.4. Sociedade 

A cuestión demográfica de Moraña é analizada no punto 3 deste documento, tanto a escala 

comarcal como municipal, e o Plan asume a proxección demográfica feita polo Instituto 

Galego de Estatística, na serie “Proxección de poboación de Galicia 2002-2051. O máximo nivel 
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de desagregado desta proxección é o comarcal (2002-2017). Neste caso, se pode ter en conta 

dada posición demográfica de Moraña no contexto comarcal, e dado que a dinámica 

demográfica é moi semellante en toda a comarca. Esta proxección comarcal é unicamente a 

curto prazo6 (2002-2017) e ven a confirmar o descrito no apartado 3. 

Comarca de Caldas. Proxección demográfica
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35140
35160
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Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial segundo 

as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto 

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

accesibles e ben comunicados. Garántese tamén a proporción regulamentaria de vivendas 

protexidas. 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Moraña á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, pero non intervén na procura do 

equilibrio demográfico nin da súa distribución territorial. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

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

tamén se presenta, en forma de charlas para a poboación, na vila de Moraña e en tódalas 

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

mesmo, terase en conta a opinión dos foros da Mancomunidade Intermunicipal dos Vales do 

Ulla e Umia, á que pertence o concello, con vistas a unha eventual implantación da Axenda 21 

Local, xa que moitas das cuestións contempladas polo Plan de Seguimento do Plan terán que 

                                                 
6 A proxección 2002-2051 é só para Galicia 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 130/208 
 

ser adoptados por dita Axenda 21 Local. Tamén, para a axeitada difusión dos obxectivos e 

consecuencias do Plan aproveitarase a plataforma de participación artellada polo Grupo de 

Desenvolvemento Rural “Ulla-Umia-Lérez”. 

Dende o punto de vista social, en Moraña non se identifican áreas degradadas ou marxinais, nin 

bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

5.3.5. Economía 

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

das actividades económicas actuais e potenciais de Moraña, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

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

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

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

Por outra parte, Moraña conta con ordenanzas municipais que regulan o fomento da actividade 

empresarial, co obxectivo de densificar e diversificar o tecido económico municipal. 

5.3.6. Medio urbano 

O Plan garante a accesibilidade ao núcleo urbano de Moraña como centro administrativo e de 

servizos do concello, así como as áreas de solo industrial.Tamén contribúe á habitabilidade do 

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

actual. 

O Plan intervén neste medio con accións dirixidas á consolidación do tecido urbano existente, 

procurando a ocupación dos espazos baleiros, igualando as alturas, ocultando as medianeiras 

e alternando a edificación coas zonas verdes, accións que redundan positivamente na paisaxe 

urbana e na interacción dos habitantes co tecido urbano de Santa Lucía e co medio natural. 

O Plan procurará a axeitada zonificación e localización dos equipamentos, aínda que, dada a 

estrutura tradicional do poboamento en Galicia, esta zonificación afecta tan só aos habitantes 

da capital municipal, mentres que o resto da poboación precisa de desplazamentos para 

acadar un mínimo nivel de servizos. 
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Limítase a vivenda unifamiliar en favor da colectiva, para minimizar o consumo de solo, 

reducindo deste xeito os custos ambientais derivados. O Plan ten en conta os custos da vivenda 

unifamiliar (ambiental, consumo de solo, necesidade de infraestruturas, etc.) fronte á vivenda 

colectiva. O Plan asume e regula –xunto coa lexislación vixente do solo- a tendencia actual: 

reserva a vivenda colectiva na vila de Santa Lucía, quedando a unifamiliar de tipo tradicional 

para a ampliación dos núcleos rurais. 

O Plan describe a suficiencia e eficiencia dos sistemas de abastecemento e depuración 

existentes e previstos en función do crecemento previsto. 

O Plan recoñece a paisaxe como un elemento importante do entorno e o benestar humano. 

5.3.7. Medio rural 

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

alternativas de ordenación. 

Localizaranse e protexeranse os ecosistemas de valor natural, como áreas forestais de especial 

valor, bosques naturais de especies autóctonas e bosques ripícolas. 

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

favorecendo a rehabilitación, a regularización, a compactación e o mantemento da 

configuración tipolóxica tradicional. Así mesmo, o Plan impide calquera tipo de afección 

negativa nestes núcleos, contribuíndo deste xeito a conservar e protexer a paisaxe rural 

tradicional e o alfoz destes núcleos. A tipoloxía das novas vivendas adaptarase á tradicional vía 

ordenanza. Por outra parte, o Plan garantirá o acceso a servizos básicos aos que teñen dereito 

como cidadáns: dotacións e equipamentos, subministración de auga potable, saneamento e 

recollida de RSU. 

No medio rural reservaranse, vía ordenanza, espazos axeitados para o depósito e recollida de 

residuos da actividade agropecuaria nos puntos que o Plan dispoña. 

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM demostra a suficiencia e eficiencia dos sistemas 

de depuración existentes e previstos segundo as previsións de crecemento do concello. 

5.3.8. Medio industrial 

No deseño da nova área industrial, así como na ampliación das xa existentes (Afieiras e Mirallos), 

terase en conta o medio circundante co obxectivo de acadar a máxima integración das novas 

actuacións no medio rural. O deseño farase tendo en conta os principios de ecoloxía industrial, 
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que procura unha unión entre a ecoloxía e a industria para fomentar un sistema de produción 

sostible relacionado con técnicas de tratamento, recuperación, reciclaxe e reutilización de 

residuos industriais e municipais. Trátase, en definitiva, de promover a cooperación entre 

industrias, onde os residuos dun proceso de produción son a materia prima doutro na defensa e 

protección do medio ambiente. 

Garántese tamén a accesibilidade e a dotación de equipamentos e infraestruturas necesarias 

para a escala da área industrial e as súas necesidades e, se procede as súas características 

específicas. 

A nova área industrial integrarase no contorno, establecendo as oportunas áreas de transición 

entre as áreas naturais ou as zonas poboadas. 

5.3.9. Mobilidade 

A accesibilidade fai referencia á facilidade con que cada persoa pode superar a distancia que 

separa dous puntos e, desta forma, exercer o seus dereitos como cidadán. A relativa facilidade 

para superar a distancia é unha variable relacionada coas características físicas dun espazo ou 

territorio, as oportunidades de uso de certas actividades e as características individuais dos 

cidadáns. 

Polo tanto, a accesibilidade, ademais dunha dimensión territorial, tamén é unha característica 

individual en relación co número de opcións que teñen os diferentes cidadáns para acceder 

aos lugares e as actividades. Nun mesmo espazo, nunha mesma estrutura territorial, a 

accesibilidade non está uniformemente distribuída cara a todos os seus habitantes. Cada 

persoa ou colectivo de individuos ten o seu ámbito espazo-temporal de accesibilidade definido 

pola organización territorial que caracteriza o seu ámbito espacial pero tamén polos vínculos de 

relación, o nivel de renda, os roles sociais de xénero, a idade, a procedencia sociocultural, etc. 

Polo tanto, non se pode falar dunha accesibilidade xenérica para todas as persoas dunha 

determinada área. 

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

na vila de Moraña, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, 

para ter a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte 

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

moitas áreas urbanas) presenta unha extraordinaria debilidade (excepción feita do sistema de 

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

mobilidade opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo de transporte 
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claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que produce e polo 

consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de comunicación, etc.). 

Nas áreas rurais, a mellora da mobilidade facilita un acceso fluído aos servizos e equipamentos 

con que conta o concello, e tamén á participación nas actividades socioeconómicas. A 

mobilidade require unha combinación axeitada de infraestrutura de transporte e de medios de 

transporte. 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da falla de rendibilidade das 

explotacións e porque as competencias para outorgar liñas de transporte non están nos 

concellos. 

5.3.10. Enerxía 

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

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

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

a contaminación lumínica. Asi mesmo, instalaranse dispositivos automáticos fotosensibles de 

encendido e apagado. 

Disporase vía ordenanza o soterrado das liñas físicas de distribución de enerxía onde sexa 

posible, e sempre nos novos desenvolvementos. 

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

procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, modificada pola 

Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 

Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. Segundo o disposto na citada 

Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria deberá estar especialmente 

xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que fagan necesaria a súa 

protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de clasificación de este tipo de solo 

e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de enerxía de fontes renovables. 

5.3.11. Atmosfera e emisións contaminantes 

En Moraña non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. A única fonte 

destacable é a derivada da actividade gandeira, cuios efectos sobre o medio ambiente están 

descritos no punto 4.7.1. do presente ISA. 
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O mapa acústico de Moraña na situación actual (alternativa “0”) está definido no punto 4.7.1. 

do presente ISA, e non se prevé que o desenvolvemento do PXOM vaia alterar este mapa, nin 

inducir novas áreas de sensibilidade acústica. En calquera caso, o Plan proporá medidas 

amortecedoras do ruído xerado polo tráfico rodado, principal fonte sónica no concello, en 

ausencia doutras fontes de emisión. 

Estímase que os GEI7 ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% dos 

totais emitidos á atmosfera, son a principal fonte de emisións á atmósfera. O calculo faise 

tomando como referencia o CO2 como GEI con maior incidencia nesta área xeográfica, xa que 

non existen outras fontes destacables de emisións, tendo en conta que o automóbil8 emite, de 

media, 2,5 Kg de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan unha media de 950 

automóbiles ao día e unha media de 20 Km percorridos polo concello. O resultado é unha 

estimación de 4,32 TM/día de CO2 emitidos á atmosfera. Neste sentido, compre decir que nun 

concello rural coma este, a abundante vexetación arboprea actúa como sumidoiro do CO2, 

tendo en conta que 1 Ha de bosque retén 6,25 TM/ano de CO2. 

Outra fonte potencial de contaminación é o derivado da debilidade da rede de saneamento e 

de depuración en algunhas áreas non urbanas. O risco tradúcese principalmente en 

contaminación dos acuíferos. O axeitado dimensionamento da rede de saneamento e a 

depuración dos efluentes minimizará este risco. 

As fontes de contaminación radioeléctrica, procedentes fundamentalmente de antenas de 

telefonía celular, cartografaranse, co obxecto de que a poboación coñeza a súa posición. Polo 

que fai ás infraestruturas de transporte de enerxía eléctrica, nos núcleos rurais elimínanse todo 

tipo de trazado aéreo, mentres que o resto quedarán clasificadas como Solo Rústico de 

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

liñas de alta tensión. 

                                                 
7 Os GEI (gases de efecto invernadoiro) descríbense como CO2 equivalente (CO2 eq), que inclúe os seis gases de efecto 
invernadoiro recollidos no Protocolo de kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de notróxeno (N2O), 
hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) e hexafluoruro de ofre (SF6). 
 
8 Segundo os datos dispoñibles, o cálculo das emisións de CO2 nos automóviles8 faise do seguinte xeito: litros de 
combustible consumidos en función de distancias percorridas (traxectos estimados) polo territorio municipal. O factor medio 
de emisión considerado será de 2,5 Kg de CO2/por litro de combustible consumido (gasolina de 95 ou 98: 2.370 gm de CO2 
e diesel: 2.650 gm de CO2). 
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5.3.12. Ciclo hídrico 

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

poboación de Moraña e o seu eventual crecemento. 

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

e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a variabilidade interanual 

da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial indícanse as capacidades e potencialidades dos servizos 

de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que dispón destes servizos e a 

súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema segundo a variación anual da 

demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de saneamento da poboación co 

fin de garantir a depuración dos efluentes. 

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

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas, estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se deseñará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan activas no territorio municipal, tanto as de 

carácter urbano como industrial. 

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

impermeabilizar. 

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

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

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

O Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaria o Solo Rústico de Protección de Augas. 

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

así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

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

imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos desenvolvementos. 

Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de tormentas para evitar 

que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, impedindo o seu correcto 

funcionamento e vertidos sen depurar. 
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5.3.13. Ciclo de materiais 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión dos residuos, industriais e urbanos, en 

función dos crecementos previstos e o aumento asociado de produción de RSU. 

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

materiais e a súa eliminación e reciclaxe segundo o establecido pola lexislación sectorial 

vixente. 

Resérvase un espazo para a implantación dun punto de recollida de RSU para o núcleo urbano 

e outro para residuos de carácter industrial para o novo polígono, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos, potenciando a recollida da fracción orgánica dos 

RSU. 

Polo que fai ao deposito e recollida de residuos procedentes da actividade gandeira (plásticos 

procedentes do empacado da herba, envases de fitosanitarios, etc.), o Plan contemplará a 

localización de, ao menos, un punto no concello, como se indica tamén na variable “medio 

rural”. 

5.3.14. Solo 

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

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

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

Ao longo dos capítulos 4 e 5 do Documento de Aprobación inicial do PXOM de Moraña (4.- 

Definición de obxectivos e criterios de ordenación; e 5.- Descrición e xustificación dos 

parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis polo miúdo o 

consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao mesmo tempo, 

dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

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

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 

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

reciclado dos diferentes tipos de residuos. 

5.3.15. Edificacións 

O Plan contempla a vivenda colectiva fundamentalmente no núcleo da Vila de Santa Lucía de 

Moraña, mentres que a unifamiliar resérvase para os núcleos rurais. Tamén contempla a 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 137/208 
 

rehabilitación e o aproveitamento do patrimonio, a diversificación das tipoloxías residenciais, o 

emprego das ferramentas de xestión urbanística para facilitar o acceso á vivenda e o fomento 

da harmonía entre as novas construcións e as existentes no seu contorno. 

O Plan evita calquera espazo que non sexa axeitado para a edificación, tanto dende o punto 

de vista xeotécnico como ambiental e, como principio básico, evita consumos inxustificados de 

solos, procurando a colmatación e a consolidación das áreas xa edificadas. 

 

5.4. Recomendacións para as variables non integradas no PXOM 

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

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

Estas recomendacións, para levarse a cabo, poden acadar financiamento a través das diversas 

liñas de actuación sectorial dos distintos niveles das Administracións ou a través de proxectos 

específicos para qualquera destas recomendacións. 

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

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

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

de saneamento aló onde aínda non chegue co fin de ir eliminando o sistema de fosas 

sépticas que teñen na actualidade as vivendas illadas do ámbito rural. 

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

agrogandeiras 

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

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

oferta o concello e o fomento da preservación da memoria histórica. 

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

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

• Dende o concello procurarase a axeitada posta en valor e difusión do patrimonio natural e 

cultural de Moraña, como recurso que poida ser explotado como recurso turístico dun xeito 

sostible e contribúa á diversificación do tecido económico municipal. 

• No deseño das novas áreas industriais, compre ter en conta as características do medio 

circundante, co fin de acadar á máxima integración das novas actuacións no medio rural. 

Este deseño farase, como xa se ten dito, segundo os principios da ecoloxía industrial, que 
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establece a conexión entre os residuos de unhas industrias e as materias primas de outras, 

ademais do compromiso das empresas de implicarse na protección e defensa do medio 

ambiente a través dunha proposta de xestión ambiental. Estes principios poden resumirse en 

tres eixos principais: o emprego de materiais locais, a redución de residuos e a prevención 

da contaminación. 

• Proporase, vía ordenanza, a creación dun órgano xestor das áreas industriais, de carácter 

municipal e de composición mixta concello-empresas, que supervise o funcionamento do 

novo polígono, que funcione co principio básico de fomentar políticas incentivadoras ou 

promotoras antes que penalizadoras, establecendo un código de conducta ambiental. Este 

órgano deberá cumprir as seguintes funcións: 

o Xestionar o Plan de Seguimento do Plan Xedral, establecendo os controis necesarios 

para avaliar as variables indicadas ou calquera outras que se estime necesario 

o Establecer un Plan Integral de xestión de Residuos Industriais 

o Velar pola seguridade e hixiene laboral dos traballadores dos polígonos 

o Controlar o axeitado dimensionamento dos equipamentos e infraestruturas 

necesarias para a actividade industrial actual e futura 

o Establecemento dun sistema de vixiancia ambiental, para controlar as emisións 

contaminantes e a produción, clasificación e eliminación ou reciclaxe dos residuos 

producidos na actividade industrial 

o Promoción do emprego eficiente dos recursos, procurando o máximo aforro 

enerxético ou de calquera outro recurso, tanto na actividade privada como nos usos 

públicos 

o Organización dun sistema de transporte público/privado para reduci-lo emprego do 

transporte privado 

o Antes da urbanización, o órgano xestor tratará de acadar un elevado grao de 

materialización de proxectos empresariais e procurarase que as edificacións 

propostas non estean sobredimensionadas, co obxecto de minimizar o consumo de 

solo e de materiais, e o impacto paisaxístico 
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6. Descrición das alternativas 

6.1. Alternativa “cero” 

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

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

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

do concello, tal como queda reflectido ao longo do punto 4.10 (Síntese da situación actual e 

problemática do concello) e tamén no punto 5 (Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos do 

PXOM de Moraña) do presente informe. 

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

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

• Unha degradación da paisaxe rural pola planificación de tipoloxías construtivas sen  

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

este fin. 

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

de vivendas e as expectativas reais do concello. Esta situación pode desembocar en unha 

maior proliferación de situacións de indisciplina urbanística en solos non axeitados para o 

desenvolvemento urbano. Mantemento da situación actual da paisaxe urbana: espazos 

vacantes, diferenzas de altura nas edificacións e inadecuación nos usos do solo. 

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

pola falla de centralidades claras. 

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

construtivo impide a concreción dunha rede que de resposta a esta eventualidade. 

• Unha ocupación anárquica do territorio sobre a base dunha rede rural de camiños xurdida 

sen planificación previa. 

• A escasez de solo industrial conleva á debilidade dos factores de atractividade para as 

industrias a causa da ausencia de planeamento para esas actividades, o que leva á perda 

de inversións, diminución da oferta laboral e o reforzo da tendencia á emigración cara 

outras áreas con máis oferta de solo industrial. 

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

acorde coas necesidades. 
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• Problemática coa conservación dos espazos naturais. 

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

ao estancamento demográfico e retroceso socioeconómico. 

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

mantemento do actual statu quo, é dicir, a vixencia dun planeamento municipal xa superado, 

que dificilmente pode facer frente aos problemas xurdidos do actual modo de vida. 

Por outro lado, segundo o disposto na Disposición transitoria Segunda da Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, o planeamento 

urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ao disposto na citada ley en calquera dos 

seguintes supostos: 

a) No prazo de tres anos, 

b) Cando se proceda á súa revisión 

c) Cando concoresen circunstancias obxectivas no concello afectado que así o aconsellen e 

así o determine o conselleiro competente en materia de ordenación do territorio e 

urbanismo. 

 

6.2. Alternativa “A” 

Establece un modelo central e polinuclear: 

• Aposta polo reforzamento da centralidade da vila urbana apostando pola completación 

urbanística da mesma segundo estratexias de concentración, saneando o tecido urbano 

existente mediante a dotación de espazos libres e equipamentos. 

• Baséase no equilibrio territorial do concello mediante a utilización da estrutura parroquial e 

supraparroquial para a fixación de dotacións y equipamentos neste ámbito e a fixación de 

residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos elementos 

naturais e patrimoniais. 

Clasificacion de solo urbano 

O solo urbano é un concepto reglado polo que non se estudian alternativas en canto á 

clasificación e así se propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do dictado 
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polo PXOM vixente. Dentro desta trama urbana é preceptiva a definición do solo urbano 

consolidado e non consolidado. O novo PXOM distingue dous ámbitos de solo urbano non 

consolidado. (no plano plásmase no mantemento do perímetro urbano vixente.). 

Ordenación do solo urbano 

Proponse ao respecto á ordenación proposta polo PXOM vixente en canto a tipoloxía 

edificatoria, edificabilidade e alturas. Esta alternativa pretende non deixar fóra de ordenación ás 

numerosas edificacións que se desenvolveron ao amparo da ordenación vixente. (non ten 

plasmación no plano de alternativas dada a escala de estudio). 

Consolidación do núcleo urbano 

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 zona xa de por si atractiva para a edificación; e fortalecendo o seu 

carácter de núcleo continuo, aproveitando as vantaxes da densidade urbana existente para 

garantir a continuidade co seu contorno rústico inmediato. Esta alternativa dá como resultado a 

previsión de tres ámbitos de solo urbanizable de uso residencial inmediatamente lidantes co solo 

urbano vixente e/ou o previsto. As superficies dos solos ascenden a 11 Ha. 

Solo para desenvolvemento de actividades económicas 

Plantéxanse alternativas ao solo industrial esgotado e que xurdiu como desenvolvemento do 

PXOM vixente (polígonos de Mirallos e Afieiras). Estes polígonos, perto do solo urbano de Santa 

Lucía, están a crear problemas de tráfico pola súa posición periférica á Vila de Santa Lucía, pois 

esta está desenvolvida sobre un cruce de vías supramunicipais insuficientemente 

dimensionadas, e que son utilizadas a diario polos fluxos de tráfico que entran e saen de ambos 

polígonos. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximadamente equivalente aos 

dous ámbitos xa desenvolvidos, pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos 

problemas viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221 que 

será mellorada e ampliada pola Xunta de Galicia nunha zona afastada dos solos residenciais, 

pero a unha distancia axeitada para que os percorridos ao centro de traballo dende os 

principais asentamentos non sexan excesivos. A superficie proposta ascende a 18 Ha. 

Núcleos rurais 

Mantemento das delimitacións do PXOM vixente, ampliándoas tan so naqueles casos de 

acreditada existencia dun núcleo tradicional non delimitado no seu día, pois esta clasificación 

está reglada por Lei, e propoñendo ampliacións tan so nos casos nos que xurdiran un 
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importante número de edificacións fóra do ámbito do núcleo rural pero próximos a este. O 

mantemento destas delimitacións vixentes, salvo no caso das ampliacións puntuais, 

prevalecerá, aínda que non se alcancen ou se quede lonxe dos límites de consolidacións do 

núcleo común e de tradicional indicados na Lei 2/2010. 

A nova superficie de núcleo rural delimitado redúcese con respecto a do PXOM vixente (de 436 

a 407 Ha) por axustes da nova cartografía máis detallada. 

 

Plano Alternativa A: Documento de Inicio – Planos de Información – Plano 01 

6.3. Alternativa “B” 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana e crecementos 

polinucleares (modelo expansivo): 

Este modelo diferenciase do anterior en que propón actuacións de desenvolvemento 

residencial exteriores a vila central creadas ex novo de maior envergadura, co que a 

capacidade residencial total quedaría mais restrinxida no solo urbano existente e nos núcleos 

rurais. 

Clasificación do solo urbano 

O solo urbano é un concepto reglado polo que non se estudian alternativas en canto á 

clasificación, e así se propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do 

disposto polo PXOM vixente. Dentro desta trama urbana é preceptiva a definición do solo 

urbano consolidado e non consolidado. O novo PXOM distingue dous ámbitos de solo urbano 

non consolidado. (no plano plásmase no mantemento do perímetro urbano vixente.). 

Ordenación do solo urbano: 

Proponse rebaixar as alturas previstas no PXOM vixente nunha idea de descentralizar a vila, 

rebaixando edificabilidade de cara a concentrala nos núcleos rurais os cales se potencian. Esta 

alternativa deixa fóra de ordenación edificios que se levaron a cabo en desenvolvemento do 

documento vixente. (non ten plasmación no plano de alternativas dada a escala de estudio). 

Descentralización do modelo urbano 

Preténdese a creación de novos centros vinculados á boa accesibilidade nun intento de 

consolidar asentamentos que recollan poboación dos concellos limítrofes e que proxecten 

auténticas expansións dos núcleos mellor comunicados. Plantéxanse dous solos urbanizables, un 
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vinculado a Caldas, na estrada PO-221 que vai ser mellorada cun proxecto da Xunta de 

Galicia, e outro vinculado ao cruce de Porráns na N-550, a través da estrada PO-226. Estes solos 

pretenden ser alternativa ao solo urbano, polo tanto a súa superficie ascende a 32 Ha.  

Solo para desenvolvemento de actividades económicas  

Plantéxase o remate dos parques empresariais xa desenvolvidos, xerando un entramado urbano 

que conecte estes co solo urbano de Santa Lucía. Esta opción mellorará a accesibilidade peonil 

a estes ámbitos pero empeorará a calidade de vida no solo urbano por aumentos de tráfico, 

contaminación sonora, atmosférica, etc. En base a esta proposta, propóñense dous ámbitos en 

prolongación dos polígonos de Afieiras e Mirallos que conectan este coa malla urbana, e que 

contan cunha superficie similar ós xa desenvolvidos. Estímase a superficie dos ámbitos en 15 Ha. 

Núcleos rurais 

No modelo de descentralización e rebaixe de densidade previsto para o núcleo de Santa Lucía, 

preténdese a potenciación do crecemento dos núcleos rurais, ampliando as delimitacións do 

seu perímetro e volcando as máximas previsións de crecemento nestes ámbitos. Así, 

ampliaránse os núcleos mellor comunicados ata acadar a consolidación mínima esixida pola 

Lei para os dous ámbitos de núcleo tradicional e común. Por outra banda, proponse a 

delimitación de novos núcleos naqueles casos de acreditada existencia dun núcleo tradicional 

non delimitado no seu día pois esta clasificación está reglada por Lei. 

Nesta hipótese, a delimitación dos núcleos, dentro dos límites marcados pola lexislación vixente 

(consolidación mínima edificatoria) e polo desenvolvemento sostible (crecemento en función de 

demandas previsibles que se pasan do núcleo urbano ós núcleos rurais) pasa das 436 Ha ás 465 

Ha. 

 

Plano Alternativa B: Documento de Inicio – Planos de Información – Plano 02 

 

6.4. Alternativa elixida 

A alternativa “0” ao PXOM do concello de Moraña é a non realización do Plan. As 

consecuencias de non levar a cabo este Plan descríbense no punto 6.1 do presente Informe de 

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

concentración dos novos desenvolvementos urbanísticos e das dotacións arredor do núcleo 

urbano de Santa Lucía, optando por un modelo centralizado, de baixo impacto e cun axeitado 

nivel de servizos para o conxunto da poboación. Este modelo centralizado xa existe de facto, 

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

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

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

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

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

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

 

Polo seu carácter mais apropiado para a estrutura territorial de Moraña, a súa sustentabilidade, e 

as tendencias sociodemográficas constatadas elixiuse para Moraña a alternativa A, sinalada, 

agás no punto referente ás actividades económicas que, por indicación do Informe Previo á 

Aprobación Inicial emitido pola SX de Urbanismo e Ordenación do Territorio, estímase máis 

oportuna a alternativa B 

 

7. Identificación e caracterización dos efectos sobre o medio 

O impacto é o efecto, pegada ou sinal que deixa unha obra ou actividade humana no medio 

ambiente, alterando a súa situación inicial. O seu efecto será máis negativo canta maior sexa a 

calidade ambiental e menor a súa capacidade para o resistir .Pero tamén a súa 

transcendencia depende do signo positivo ou negativo do impacto e do seu valor pola súa 

magnitude e incidencia. O impacto derívase dunha acción que produza un efecto sobre 

valores ambientais protexidos: 

1. Unha acción, por medio de obras ou actividades, que se produce nun entorno do que se 

obteñen recursos que utiliza; sobre o que se asenta a súa actividade e os elementos que a 

fan posible e sobre a que recaen os efluentes que produce. 

2. Que produzan unha alteración, directa ou indirecta, das condicións ambientais por afectar 

ós recursos naturais ou ós ecosistemas, produción de emisións ou contaminantes, por 

cambios nos usos do solo ou utilizándoo de xeito inadecuado. Enténdese por efecto directo 

en que ten unha incidencia inmediata no medio, mentres que o indirecto ou secundario, 

afecta á interdependencia ou relación entre os sectores ambientais. O efecto é 
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acumulativo cando se prolonga no tempo ou se incrementa a súa gravidade, por non existir 

ou non aplicarse os sistemas axeitados para a súa eliminación, redución ou compensación. 

3. Que afecte a valores ambientais protexidos como a saúde humana, a calidade de vida, a 

diversidade de especies e a capacidade de reprodución do ecosistema como recurso 

fundamental da vida. 

A continuación descríbense os impactos previstos nas variables de sustentabilidade, 

mencionando o tipo de impacto, o seu caracter (positivo ou negativo) ou a neutralidade do 

indicador fronte a implantación do Plan. 

As principais alteracións ou impactos potenciais nas variables de sustentabilidade derivadas da 

implementación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moraña, e tendo en conta a 

natureza do concello, as características do PXOM e a intensidade e alcance das accións 

previstas polo PXOM, produciranse nas fases de urbanización (obras), impactos que 

desaparecerán ao finalizar as obras. Con posterioridade á fase de obras, os impactos previstos 

non difiren substancialmente dos rexistrados na actualidade (alternativa 0) porque non se 

esperan movementos significativos da poboación nin cambios de actividade importantes. En 

calquera caso, os impactos esperados son da escasa intensidade dado o pequeno tamaño 

das actuacións a levar a cabo. 

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

por alteración da súa estrutura e composición e perda de solo por erosión (nas fases de obras).  

Nas augas e os seus dominios naturais poden producirse impactos por invasión dos cauces, 

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

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

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

fosas sépticas. 

No desenvolvemento e implementación do PXOM non se identifica ningunha acción que teña 

incidencia directa sobre as augas superficiais ou subterráneas. 

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

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

e moderado. 

En Moraña, como xa se ten posto de manifesto, non existe actividade industrial de entidade 

suficiente como para xerar niveis elevados de contaminación, nocivos para a saúde humana. 
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Outras fontes de contaminación a ter en conta –máis pola súa presenza ao longo do tempo 

que polo seu volume e incidencia no medio- son as procedentes da actividade agrogandeira, 

e estas fontes poden concretarse nos xurros e nos residuos plásticos do empacado de herba. 

Polo que fai á contaminación por xurros, esta incide basicamente nos solos e nas augas. No 

eido atmosférico incide en aspectos de “confort” ambiental, pois redúcese a maos cheiros en 

puntos de concentración de gando e, en moito menor medida, á difusión aérea de patóxenos. 

Canto os efectos nos solos, destacan os problemas derivados dos compostos nitroxenados, 

potásicos e fosfatados presentes nos xurros. En Moraña ten algunha incidencia a presenza de 

metais pesados, presentes nos xurros de porco. Mesmo cando a forma predominante do 

nitróxeno nos xurros son os derivados amoniacais, a rápida oxidación que experimenta no solo 

pódeo converter nunha fonte de nitratos para a auga. O fósforo atópase en xeral en formas 

facilmente mobilizables, polo que pode ser lixiviado e arrastrado aos cursos fluviais, onde a súa 

acumulación, en conxunción con nitratos presentes nelas, pode dar lugar a problemas de 

eutrofización e, consecuentemente, de perda de calidade das augas. A contaminación 

procedente dos xurros pode ser tamén de tipo orgánico, porque os elevados valores de DBO 

(moito maior no caso dos xurros de porco) dos xurros poden dar lugar a episodios anóxicos nas 

augas. Tamén compre sinalar a posible difusión de patóxenos a través da dispersión nos solos 

dos xurros, sobre todo do xénero Salmonella, Brucella ou Mycobacterium tuberculosis A 

contaminación da auga a partir do vertido de xurros segue as tres vías clásicas de distribución 

de augas sobre a superficie: superficial , subsuperficial e profunda, e os compostos causantes 

cítanse xa no caso dos solos, e a súa incidencia é máis baixa que no caso dos solos, a causa 

do maior poder de renovación das augas. Canto á contaminaciòn microbiolóxica das augas 

redúcese aos focos puntuais dos vertidos. Os problemas medioambientais derivados da 

xeración de residuos de plásticos baséanse na práctica habitual do seu abandono ou 

incineración de xeito incontrolado, o que orixina un deterioro paisaxístico progresivo e 

acumulativo do contorno a causa da proliferación de puntos de abandono destes plásticos. Por 

outra parte, a incineración incontrolada produce emisións perigosas para o medio ambiente e a 

saúde humana. Destes compostos contaminantes compre destacar as dioxinas polo seu 

efectos para as persoas. 

Polo que fai á contaminación radioeléctrica, esta procede exclusivamente das emisións activas 

das antenas de telefonía celular e das emisións WIMAX-WIFI. Todas elas son de baixa potencia e 

do rango das microondas, cuios efectos sobre a saúde humana aínda non son ben coñecidos. 

En calquera caso, ambas emisións forman parte do saturado espectro radioeléctrico no que 

estamos inmersos, máis intenso nas áreas urbanas, e máis débiles no medio rural. 
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Aumentará moderadamente a produción de residuos, tanto os de tipo urbano como os do tipo 

industrial, aumentos asociados ao aumento da poboación e ao previsible aumento da 

actividade industrial. 

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

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

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

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

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

Plan o sistema-rede de infraestruturas públicas do concello. 

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

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

xerarquía superior ou ben polo propio Plan. 

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

medidas de protección, compactación e mantemento da compoñente tradicional (na 

edificación e na ordenación do espazo), o tempo que se protexe e potencia o alfoz destes 

núcleos, reservándose espazo para actividades produtivas tradicionais nos núcleos rurais, como 

a artesanía, o turismo rural ou a agricultura a tempo parcial e/ou de autoconsumo. 

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

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

mantendo ou mellorando o seu carácter tradicional. Concretamente, no medio urbano 

prodúcense impactos positivos, orientándose o Plan á colmatación dos espazos vacantes, á 

rehabilitación da edificación e a consolidación do tecido urbano, sen que se produzan 

consumos inxustificados de solo. Por outra parte, ao concentrar os servizos e equipamentos 

municipais no núcleo urbano, facilítase a accesibilidade á poboación do concello. Ademais, a 

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

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

identifica ningún tipo de impacto. Este patrimonio é susceptible de recibir accións positivas de 

posta en valor, o que, xunto ao seu valor natural, reforzaría á posición de Moraña en circuítos 

turísticos de baixa intensidade aproveitando os seus recursos patrimoniais, contribuíndo á, entre 

outras cousas, á diversificación económica do concello. 
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7.1. Accións urbanísticas do PXOM e os seus previsibles impactos 

A alternativa “cero” é analizada no punto 6.1 do presente ISA. Polo tanto, as accións urbanísticas 

analizadas a continuación pertencen ás alternativas A e B. 

Clasificación de solo urbano 

Ambas alternativas contemplan o mantemento da trama urbana de Santa Lucía de Moraña 

segundo o contemplado polo PXOM vixente, onde é preceptiva a definición do solo urbano 

consolidado e non consolidado. Ambas alternativas distinguen dous ámbitos de solo urbano non 

consolidado, pretendendo pechar e completar o actual tecido urbano de Moraña. 

Ordenación do solo urbano 

A alternativa A propón o mantemento do disposto no PXOM vixente no relativo á tipoloxía 

edificatoria, edificabilidade e alturas, e pretende incluir dentro da ordenación a edificación 

desenvolvida ao abeiro da normativa urbanistica vixente. Pola contra, a alternativa B propón 

rebaixar as alturas e rebaixar a edificabilidade prevista no PXOM vixente, nun modelo de 

descentralización da actual vila en beneficio do crecemento dos núcleos rurais. Esta alternativa 

deixa fora de ordenación a masa edificada que a alternativa A pretende ordenar. 

Consolidación do núcleo urbano 

 A alternativa A pretende a 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. 

Fortalecendo o seu carácter de núcleo continuo, aproveitando as vantaxes da densidade 

urbana existente para garantir a continuidade co seu contorno rústico inmediato. Esta alternativa 

dá como resultado a previsión de tres ámbitos de solo urbanizable de uso residencial 

inmediatamente lidantes co solo urbano vixente e/ou o previsto. As superficies dos solos 

ascenden a 11 Ha 

Descentralización do modelo urbano 

A alternativa B pretende a creación de novos centros vinculados á boa accesibilidade nun 

intento de consolidar asentamentos que recollan poboación dos concellos limítrofes e que 

proxecten auténticas expansións dos núcleos mellor comunicados. Plantéxanse dous solos 

urbanizables, un vinculado a Caldas, na estrada PO-221 que vai ser mellorada cun proxecto da 

Xunta de Galicia e outro vinculado ao cruce de Porráns na N-550 a través da estrada PO-226. A 

superficie destes solos ascende a 32 Ha. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 149/208 
 

Este modelo é claramente menos sostible por canto é moito máis intensivo en consumo de solo. 

Solo para desenvolvemento de actividades económicas 

A alternativa A baséase na necesidade de novo solo industrial como alternativa ao solo xa 

esgotado. Enténdese que este tipo de solo é necesario para dar resposta á demanda existente 

e, polo tanto, para non  estrangular o eventual crecemento económico do concello. 

Os polígonos existentes están perto do núcleo de Santa Lucía, e están a crear problemas de 

tráfico pola súa posición periférica á este núcleo, pois esta está constituída por un cruce de vías 

supramunicipais mal dimensionadas e que teñen problemas de tráfico a causa dos fluxos dos 

polígonos. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximado equivalente ós dous 

ámbitos xa desenvolvidos pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos 

problemas viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221 que 

será mellorada e ampliada pola Xunta de Galicia nunha zona afastada dos solos residenciais 

per a unha distancia axeitada para que os percorridos ao centro de traballo dende os principais 

asentamentos non sexan excesivos. A superficie proposta ascende a 18 Ha. 

Pola súa parte, a alternativa B Plantexa o remate dos parque empresariais xa desenvolvidos 

xerando un entramado urbano que conecte estes como solo urbano de Santa Lucía e cos 

principais viarios externos de conexión, incluída a nova variante da estrada PO-221, que mellora 

substancialmente a conexión con Caldas de Reis. Esta opción mellorará a accesibilidade peonil 

a estes ámbitos e destes co exterior. En base a esta proposta proponse un ámbito en 

prolongación do polígono de Afieiras, que conecta este coa malla urbana e que contan cunha 

superficie similar ós xa desenvolvidos. Estímase a superficie do ámbito en 12 Ha. 

Dende do punto de vista ambiental, é preferible a alternativa B pola mellor accesibilidade peonil 

e resolución das conexións do polígono existente. 

Núcleos rurais 

A alternativa A pretende o mantemento das delimitacións do PXOM vixente ampliándoas tan so 

naqueles caso de acreditada existencia dun núcleo tradicional non delimitado no seu día pois 

esta clasificación está regulada por Lei e propoñendo ampliacións tan so nos caso nos que 

xurdiran un importante número de edificación fóra do ámbito do núcleo rural pero próximos a 

este. O mantemento destas delimitacións vixentes,salvo no caso das ampliacións puntuais 

prevalecerá aínda que non se alcancen ou se quede lonxe dos límites de consolidacións do 

núcleo común e de tradicional indicados na Lei 2/2010. 
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A nova superficie de núcleo rural delimitado redúcese con respecto a do PXOM vixente (de 436 

a 407 Ha). 

A alternativa B representa un modelo de descentralización, e pretende receber o crecemento 

urbano que se limita no núcleo urbano. 

Como xa se ten dito ao longo deste ISA, e dende o punto de vista da sustentabilidade 

ambiental, o Plan deberá asumir un modelo de concentración urbana, completando o actual 

tecido urbano e evitando a invasión indiscriminada do territorio. 

Polo tanto, tamén nesta acción urbanística, prefírese a alternativa A. 

7.2. Avaliación dos impactos. A matriz de Leopold 

A matriz de Leopold é unha ferramenta útil para analizar un sistema complexo. Identificando e 

cualificando con precisión os riscos medioambientais derivados, neste caso, da urbanización. 

Este sistema emprega un cadro ou matriz de dobre entrada. Nas columnas detállanse as 

accións humanas que poden alterar o sistema en cuestión, mentres que nas filas colócanse as 

características do medio susceptibles de ser alteradas. Compróbase se cada unha das accións 

que se van a levar a cabo poden afectar ao factor ambiental correspondente. Se é así, ponse 

unha diagonal: no triángulo esquerdo valórase (de 1 a 10) a magnitude do impacto (extensión 

ou escala do impacto), e no dereito, a importancia do impacto (consecuencias do impacto. Así 

mesmo, ponse un + ou un – segundo o impacto sexa positivo ou negativo respectivamente. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 151/208 
 

m i m i m i m i m i m i m i m i m i

solos 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3

fact físicos sing 3 2 5 1 2 2 3 1 3 2 4 2

cal auga superf 4 3 2 1 1 1 3 1 2 3

ca auga subt 1 1 1 1

procs erosión 5 3 4 3 3 1 3 1

árbores 6 3 5 3 5 4 2 1 3 2 6 3

arbustos 7 5 5 6 2 4 3 2 2 2 4 4

estr herbáceo 4 5 6 3 3 4 3 2 4 3 3 3

aves 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 3

esp terrestres 4 3 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2

esp acuáticas 1 1

esp en perigo

agricultura 3 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2

zonas húmidas

zonas urbaniz 4 5 4 3 3 5 3 4 4 5 3 3

int paisaxe (vistas) 3 6 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3

hum naturalidade 5 4 3 4 2 1 2 2 2 2 3 1 4 3 3 3 4 3

estét zonas protex
56 48 45 34 29 28 31 22 35 29 40 30 9 8 3 3 4 3

101 82 144 117 7 6
252 magnitude
205 importancia

m: magnitude do impacto
i: importancia do impacto

non se afecta a zonas protexidas

urbanización

Matriz de Leopold. Valoración dos impactos
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Todas as accións urbanísticas a desenvolver polo Plan son de pequeno tamaño (baixa 

magnitude) e, dado que non afectan a espazos naturais ou de interese patrimonial, a 
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importancia tamén e baixa. Considérase que, dende o punto de vista da calidade visual, non 

se produce ningún tipo de impacto. Pola contra, e polo que fai ao tecido urbano de santa 

Lucía, os impactos son positivos dado que se irán eliminando os espazos vacantes, as diferenzas 

nas tipoloxías construtivas, as diferenzas en alturas e a mestura de usos no núcleo, grazas ao 

urbanismo de calidade que o Plan pretende implantar. 

7.3. Descrición dos impactos 

7.3.1. Solos 

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

de execución das obras (fases de urbanización). 

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

terras, pola propia urbanización e, en moito menor medida, pola posibilidade de vertido de 

augas contaminadas, hidrocarburos e lubricantes durante a fase de obras, se ben a 

importancia do impacto é máxima, no o é tanto a súa magnitude por tratarse de solos ácidos e 

moi lixiviados. 

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

finalización das obras mediante a revexetación xa que, dada a orografía do concello, non será 

preciso estabilizar taludes. 

En calquera caso, estes impactos serán mínimos, tendo en conta a escasa entidade das obras. 

Polo que fai ao consumo deste recurso, non están previstos máis desenvolvementos que os 

descritos no punto 6.1 do presente Informe. 

7.3.2. Augas 

O concello de Moraña está drenado na súa totalidade polo río Umia, no que conflúen regatos 

como o Ximieira, o Xandeiro, Castiñeiras e Agra entre os principais. A existencia de varias fallas 

con dirección N-S explica que varios dos cursos fluviais, como o propio Umia sigan esta dirección 

en varios sectores. 

En todos estes cursos fluviais deberanse evitar invasións de maquinaria, depósitos de materiais, 

calquera tipo de vertidos que poidan incidir na calidade das augas dos ríos e, en xeral, calquera 

tipo de acción que afecte a este medio. 
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As augas subterráneas poden, eventualmente, verse alteradas pola xeración de residuos 

susceptibles de alterar a calidade das augas na fase de obras. Estes efectos negativos 

corrixiranse á finalización das obras. 

7.3.3. Clima 

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

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

obxecto de estudio, nin sequera a escala microclimatica. 

7.3.4. Calidade ambiental 

Refírese ao impacto sobre a calidade do aire xerado pola existencia de partículas en 

suspensión, emitidas polo movemento de terras e polo aumento de tráfico e maquinaria 

pesada na etapa inicial das eventuais obras de urbanización. Esperase que o impacto sexa 

baixo e puntual. 

Por outra parte, esperase un aumento dos ruídos producidos, na fase de obras polo movemento 

de maquinaria pesada e, na fase de funcionamento, polo aumento do tráfico. O primeiro 

impacto desaparecerá á finalización das obras, e o segundo, de menor nivel, permanecerá na 

zona. 

7.3.5. Flora e fauna 

A principal alteración da flora debese á perda de calidade dos solos e o propio desbroce e tala 

de vexetación nas áreas clasificadas como urbanizables. 

Polo que fai á fauna o impacto neto é baixo e puntual, xa que logo só se verán afectados 

pequenos mamíferos e aves, que ausentaranse durante as obras, na fase de urbanización, e 

regresando ás zonas verdes á finalización das obras. 

Non se rexistra ningún tipo de acción ou afección ás áreas naturais protexidas. 

7.3.6. Paisaxe 

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

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

porque o PXOM contempla escasas modificacións estruturais. Polo que fai á paisaxe urbana, o 

impacto será positivo. 
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Non se contempla ningunha acción que afecte a fitos singulares do concello ou que altere a 

paisaxe preexistente. 

8. Medidas preventivas a adoptar 

Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar 

calquera efecto negativo para medio ambiente ou socioeconómico derivado da aplicación do 

PXOM de Moraña. Ademais, este apartado complétase co programa de seguimento que figura 

no punto 9.2 do presente documento. 

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

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

urbanización, na súa fase de obras, impactos que son puntuais e que cesarán ao finalizar as 

obras. Son de escasa magnitude e importancia dado o pequeno tamaño das actuacións, o 

escaso consumo de solo e o mínimo cambio de uso deste, reducíndose a pequenas bolsas de 

solo urbanizable. Por outra parte, e dado o modelo centralizado que persegue o Plan, 

tampouco se contemplan actuacións de construción de viais, senón que se aproveita e 

adecúa o preexistente. 

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

poboación a causa das novas capacidades (maior necesidade de abastecemento de auga, 

maior necesidade de saneamento, maior volume de produción de RSU e residuos industriais, 

necesidade de novos equipamentos e servizos, incremento nas necesidades de mobilidade e 

creación de emprego) están suficientemente contempladas e previstas polo Plan, e, en todo 

caso e no horizonte de vixencia do propio Plan, serán de escasa entidade e magnitude. 

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

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

naturalidade ao finalizar as obras. 

As medidas correctoras ou preventivas a adoptar serán as seguintes: 

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

de vista orográfico no sentido das curvas de nivel. 

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

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

través da súa capacidade filtrante, actividade biodegradante, retención de anións e 
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retención de catións. Este punto é especialmente importante xa que logo se ten identificado 

a produción de xurros como a principal fonte de contaminación en Moraña. 

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

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

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

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

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

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

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

calquera alteración das cualidades medioambientais do contorno. 

• Para evitar a contaminación acústica xerada polo tráfico rodado, tratarase de dinimuir o 

número de vehículo no centro do núcleo urbano, empregaranse, cando sexa posible, 

solucións de pavimentos sonorreductores e velarase pola redución da velocidade no núcleo 

urbano. 

• Evitarase a dispersión indiscriminada de xurros e os vertidos debidos dunha mala práctica no 

seu almacenaxe. 

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

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

vías respectarase mediante unha rede de recollida de pluviais. 

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

contaminación lumínica, dotando ás luminarias de pantallas protectoras axeitadas e 

conforme á lexislación vixente. Así mesmo, contemplaranse medidas de aforro e eficiencia 

enerxética onde sexa posible. 

• Estableceranse as garantías necesarias para o depósito dos materiais sobrantes de 

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

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

fase de obras, estableceranse as garantías necesarias, vía ordenanza municipal, para evitar 

verquidos, indicando as características destes e os niveis máximos permitidos, co fin de 

protexer axeitadamente os cursos fluviais de Moraña de vertidos líquidos. 

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

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

viario. Tamén reservarase un espazo para o depósito e recollida de residuos procedentes da 
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actividade gandeira (principalmente, plásticos do ensilado de forraxes), evitando a súa 

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

• A infraestrutura de subministración eléctrica estará baixo terra e convenientemente illada, así 

como as subestacións e transformadores, co fin de evitar a contaminación 

electromagnética. Por outra parte, en Moraña identifícanse, alomenos, tres antenas de 

telefonía celular, das que non se coñece a potencia de emisión nin a súa cobertura de 

radiofrecuencia. 

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

correcto abastecemento e evacuación para a súa carga máxima prevista. 

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

seguintes recomendacións do Código de Boas Prácticas Agrícolas (Directiva do Consello 

91/676/CEE e Real Decreto 261/91), recomendacións que están tamén detalladas no Plan de 

Acción da Axenda 21 Local. 

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

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

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

Previo á identificación dos problemas e á formulación de recomendacións, é preciso facer unha 

serie de consideracións referentes ás condicións específicas dos solos, dos cultivos e da 

climatoloxía galega: 

1. O contido en materia orgánica dos solos galegos é, en xeral, moi elevado, tanto nos terreos 

de cultivo como nos forestais. Como consecuencia, ao ser a relación C/N alta, hai unha 

inmobilización neta maior de nitróxeno, 

2. Nas praderías polifitas con equilibrio gramínea-leguminosa hai unha fixación de nitróxeno 

atmosférico en gran cantidade, o que se debe ter en conta, 

3. A achega de nitróxeno pola auga de chuvia ten que terse en conta aínda que sexa ao 

longo do ano e, coincidindo, en xeral, cun maior consumo de N polos cultivos 

especialmente forraxeiros, 

4. referente á posible contaminación por lixiviación de fertilizados, é preciso ter en conta o 

baixo consumo de fertilizantes nitroxenados minerais e a maior utilización de xurro e esterco 

con formas menos lixiviables. 

5. as perdas por escorreduras adoitan ser mínimas por dúas razóns: 
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a. en alternativas anuais, millo, pataca, raigrás, etc, non hai achega de xurro despois 

da sementeira. O mesmo sucede cos fertilizantes minerais nitroxenados. 

Consecuentemente, ao quedar fixados ao solo, non hai risco de escorredura, 

b. nas praderías está demostrado que a porcentaxe de atenuación do nitróxeno dos 

xurros e para doses de 188 m3/ha é de 99% aos 6 m dunha canle e do 95% a 2 m. 

Tendo en conta que as doses empregadas non adoitan pasar dos 40-45 m3/ha, o 

índice sería superior e sería suficiente deixar unha banda de 2-3 m sen xurro para 

evitar a escorredura. 

1. Condicións de aplicación de fertilizantes en terras próximas a cursos de auga 

Con independencia da contaminación indirecta das augas por infiltración ou drenaxe, na 

aplicación de fertilizantes preto de correntes de auga existe o perigo de acadar as augas 

superficiais, xa sexa por deriva ou por escorredura. Antes de aplicar efluentes zootécnicos e 

outros refugallos orgánicos ao solo convén delimitar ben o terreo, onde os refugallos non se 

deben aplicar nunca. Compre considerar os seguintes factores: 

Natureza da beira 

A topografía e a vexetación poden, segundo os casos, favorecer ou limitar as proxeccións ou a 

escorredura, dependendo de: 

• Presenza ou non de noiros (altura, distancia á beira, etc.) 

• Pendente máis ou menos acusada da marxa 

• Presenza e natureza da vexetación (prados, cultivos, ripícola, etc..) 

• Ausencia de vexetación 

Caso de zonas inundables 

Deben considerarse certos casos particulares: 

• Beiras inundables dos cursos de auga 

• Beiras das correntes de auga costeiras sometidas ao réxime de mareas 

Natureza e forma do fertilizante 

Os riscos de arrastre por proxección ou escorredura poden ser tanto ou más importantes en 

canto que os fertilizantes se presenten en formas de elementos finos (gotiñas de fertilizantes 
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líquidos, gránulos de fertilizantes minerais de pouca masa) e que as condicións climáticas sexan 

favorables (vento, chuvia, etc.) 

Equipo de aplicación 

Certos equipos de aplicación poden favorecer as proxeccións: distribuidores centrífugos, 

espazadores de esterco, canóns aspersores); outro aspecto a ter en conta é a escorredura en 

caso de paradas do equipo (barra para fertilizantes líquidos, cuba de xurro). 

Igualmente, a regulación do equipo e a balizamento das parcelas son dous aspectos 

determinantes que hai que considerar para asegurar a precisión da aplicación. 

Actuacións 

• Deixar unha franxa de entre 2 e 10 m de ancho sen fertilizar xunto a calquera curso de auga. 

Os sistemas de fertirrigación traballarán de modo que non haxa goteo ou pulverización a 

menos de 2 a 10 m de distancia dun curso de auga, ou que a deriva poida acadalo 

• Para reducir o risco de contaminar augas subterráneas, os efluentes e refugallos orgánicos 

non se deben aplicar a menos de 35-50 m dunha fonte, pozo ou perforación que 

subministre auga para consumo humano ou se vaia a usar nos sistemas de muxidura. 

En xeral, recoméndase manter as beiras ou marxes con herba. 

2. capacidade e deseño de tanques de almacenamento de esterco 

Trátase de evitar nos locais de gando e nos seus anexos a evacuación directa ao medio de 

líquidos que conteñan dexeccións animais ou efluentes de orixe animal ou vexetal, de xeito que 

se evite a contaminación das augas por escorredura e por infiltración no solo ou arrastre cara ás 

augas superficiais. 

Actuacións 

Na medida do posible e aló onde sexa posible recoméndase que se manteñan impermeables 

todas as áreas de espera e de exercicio, especialmente as exteriores, accesibles aos animais e 

tódalas instalacións de evacuación ou de almacenaxe dos efluentes do gando. 

A pendente dos solos das instalacións onde permanezan os animais debe permitir a evacuación 

dos efluentes. Estes últimos serán evacuados cara aos colectores de almacenaxe. 

Recoméndase recoller as augas de limpeza nunha rede estanca e dirixilas cara ás instalacións 

de almacenaxe (específicas se é posible) ou de tratamento dos efluentes. 
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Recoméndase almacenar as dexeccións sólidas nunha superficie estanca dotada dun punto 

baixo, de xeito que se recollan os líquidos de zumegamento e se evacúen cara ás instalacións 

de tratamento ou almacenaxe dos afluentes. 

Ademais de respectar a regulamentación, recoméndase dispor, como mínimo, dunha 

capacidade de almacenaxe suficiente para cubrir os períodos  nos que a distribución de 

fertilizantes non é aconsellable. 

 

9. Establecemento dun plan de seguimento 

 

9.1. Indicadores de sustentabilidade 

Co fin de poder realizar unha avaliación das determinacións e criterios emanados do PXOM de 

Moraña, tómase a decisión de seguir uns indicadores, os cais afectan ao propio seguimento e 

avaliación do Plan canto aos contidos propostos. 

Aos efectos do presente Informe de Sostibilidade do PXOM de Moraña e recollendo o emanado 

do Documento de Referencia e dos criterios xerais e específicos de dito Plan, establécense os 

seguintes Indicadores Ambientais, co fin de servir de instrumentos aproximadores da realidade 

municipal, e alerten de posibles desviacións dos criterios e obxectivos establecidos neste Plan 

Xeral. 

Sistema de indicadores municipais 

Este sistema presenta os indicadores en forma de ficha, que consta dos seguintes apartados: 

• Nome do indicador 
• Descrición 
• Cálculo 
• Parámetros ou unidades en que é expresado 

En definitiva, estes indicadores deben servir para acadar tres obxectivos: 

• Presentar unha impronta do estado que presentan os indicadores ambientais, sociais e 
económicos afectados polo Plan, 

• Permitir a realización dun seguimento áxil de ditos factores que revele a incidencia das 
actuacións derivadas do plan 

• Valorar e poñer de manifesto as tendencias de acercamento ou alonxamento da 
sostibilidade durante o desenvolvemento do Plan. 
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PAISAXE 

Puntos acondicionados para uso e aproveitamento da paisaxe 

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

• Unidade de medida: Núm. de puntos acondicionados 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 8  

 

NATUREZA 

Superficie de espazos naturais protexidos 

• Descrición: Superficie (Ha) de espazos recollidos nalgunha das categorías da Lei 1/1995, do 

2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia e da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do 

patrimonio natural e da biodiversidade 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Consellería de Medio Rural 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): protección de espazos naturais: 22,39 Ha (0,54%), protección paisaxística: 

154,65 Ha (3,75%) 

Roteiros verdes 

• Descrición: Acondicionamento de sendeiros para uso público dos espazos naturais 

• Unidade de medida: Km 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: lonxitude total de roteiros verdes 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 Km 

 

PATRIMONIO 

Adecuación para uso público dos bens patrimoniais 

• Descrición: Existencia de actuacións, instalacións ou infraestruturas para uso público do ben 

patrimonial. De xeito adicional, instalacións turísticas vinculadas ao ben patrimonial 
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• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Catálogo de bens patrimoniais do Plan 

• Método de cálculo: Núm. de elementos do patrimonio con funcionalidade recreativa, 

turística, etc. 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): casa de cultura, 4 establecementos de turismo rural 

 

SOCIEDADE 

Evolución da poboación (1) 

• Descrición: Avaliación da dinámica da poboación ao longo do tempo 

• Unidade de medida: Núm. total de habitantes 

• Fonte: Padrón Municipal de Habitantes (IGE) 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 4.434 Hab (2010) 

Evolución da poboación (2) 

Descrición: evolución da poboación nos últimos 25 anos 

Unidade de medida: Evolución do Núm. de habitantes 1981-2010 

Fonte: Padrón Municipal de Habitantes (IGE) 

Método de cálculo: 

Actualización: 

Indicador (dato): (gráfica) 

Evolución da poboación 1981-2010
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• Descrición: Proporción de ocupados no grupo de poboación de 15 a 64 anos (poboación 

activa) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: Núm. ocupados / pob activa 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 1.445 ocupados /2.891 activos = 49,9% (2010) 

Crecemento vexetativo 

• Descrición: Variación natural da poboación 

• Unidade de medida: Hab 

• Fonte: INE / IGE 

• Método de cálculo: Nacementos-defuncións 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 46 nacementos – 45 defuncións. Saldo vexetativo: 1 (2011) 

 

Moraña. Evolución do saldo vexetativo (1975-2010)
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Acceso á sociedade da información 

• Descrición: Porcentaxe de vivendas con conexión de banda ancha 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias 

• Método de cálculo: Núm. de vivendas con acceso a BA / Núm. total de vivendas 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 28,8% dos fogares (dato da área Caldas-O Salnés). (O dato non está 

desagregado a escala municipal). 

Beneficiarios de rendas básicas e pensións non contributivas da S.S. 

• Descrición:  

• Unidade de medida: Núm. de familias ou beneficiarios 
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• Fonte: INE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): RISGA: 1 familia (2011); AES: 2 benef. (2011); PNC: 103 benef. (2011) 

 

ECONOMÍA 

Déficit público adaptado á administración local 

• Descrición: Déficit público municipal ocasionado polos gastos correntes derivados do 

planeamento no tocante ao mantemento de infraestruturas (abastecemento, saneamento, 

etc) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Contabilidade municipal 

• Método de cálculo: Manual de cálculo do déficit en contabilidade nacional adaptado de 

Corporacións Locais 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 4.041.474 � (primeiro ano) 

 

MEDIO URBANO 

Accesibilidade a servizos públicos (Núm.) 

• Descrición: Núm. de dotacións total (existentes e proxectados) no planeamento en relación 

ao número de habitantes 

• Unidade de medida: Núm. de habitantes por tipo de equipamento 

• Fonte: Equipamentos definidos polo Plan 

• Método de cálculo: Nº total de Hab/nº de equipamentos (por tipo) 

• Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

• Indicador (dato): docente: 887 Hab/equip; deportivo: 739 Hab/equip; socio-cultural: 246 

Hab/equip; administrativo: 4.434 Hab/equip; sanitario-asistencial: 2.217 Hab/equip; 

comercial: 4.434 Hab/equip. 

Accesibilidade a servizos públicos (distancia) 

• Descrición: Distancia de desprazamento para acceder aos equipamentos contemplados no 

Plan 

• Unidade de medida: m 

• Fonte: Equipamentos definidos polo Plan 
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• Método de cálculo: Distancia media entre instalacións dun determinado tipo de 

equipamento 

• Actualización: Revisión ou modificación do PXOM 

• Indicador (dato): os equipamentos xerais están concentrados en Santa Lucía, sendo a 

distancia media entre eles de entre 300 e 400 m. 

Superficie de parques públicos e zonas verdes en relación ao Núm. de habitantes 

• Descrición: Dispoñibilidade de espazos de socialización e lecer ao aire libre 

• Unidade de medida: m2/Hab 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: m2 zonas verdes / Núm. hab do concello 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): 21 m2/Hab existentes; 27 m2/Hab programados 

 

MEDIO RURAL 

Superficie agraria útil (SAU) 

• Descrición: Vocación agrogandeira do concello 

• Unidade de medida: Ha 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Ha terras labradas e pasteiros 

• Indicador (dato): 321 Ha (12,3% da sup total): 194 Ha de terras labradas e 127 Ha  de pastos 

permanentes 

Abandono de terras agrarias 

• Descrición: Grao de abandono de parcelas de SAU. Este indicador está relacionado coa 

perda de poboación, co incremento do perigo de incendio e coa perda de biodiversidade 

das especies vencelladas á hábitats agrarios 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Consellería de medio Rural 

• Método de cálculo: SAU de terreos abandonados / SAU 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe o dato a escala municipal 

Agricultura Ecolóxica 

• Descrición: Grao de implantación de sistemas de explotación agrícola e gandeira orgánicos 

• Unidade de medida: Ha 
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• Fonte: CRAEGA 

• Método de cálculo: � superficie agraria ecolóxica 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): Non existe o dato a escala municipal 

Especialización gandeira 

• Descrición: Importancia relativa da cabana gandeira 

• Unidade de medida: Núm. de cabezas 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria (CMR) e IGE 

• Método de cálculo: Núm. de cabezas (vacún de carne e leite, aves, porcino, equino e 

caprino) 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 235 corresponden a bovinos, 39 ovinos, 8 caprinos, 354 porcinos, 35 

equinos, 1.234 aves e 16 coellas nais. Os bovinos agrúpanse en 211 explotacións, con 483 

cabezas, das que 195 son vacas (24 de muxidura e 171 de non muxidura), e 288 de outros 

bovinos. 

Especialización agrícola 

• Descrición: Reparto de superficies dos diferentes tipos de terras agrarias en relación á SAU 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: Superficie relativa en relación á SAU de prados, pradeiras, pasteiros, 

cultivos herbáceos e leñosos 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): SAU: 321 Ha. (64,7% da superf das explotacións agrarias); terras labradas: 

60,4% da SAU; prados e pastos permanentes: 39,5% da SAU. Cultivos herbáceos: 30,6% da 

superficie das explotacións agrarias; cultivos leñosos (frutais+viñedo): 8,7% da superficie das 

explotacións agrarias. 

Especialización forestal 

• Descrición: Reparto de volumes de cortas de madeira por especies forestais 

• Unidade de medida: m3 

• Fonte: Anuario de Estatística Agraria (CMR) e IGE 

• Método de cálculo: Volume de corta de madeira por especie forestal 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): O mínimo nivel de desagregación é a provincia (IGE e AEA) 

Núcleos de poboación 
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• Descrición: Núm. de núcleos de poboación 

• Unidade de medida:  

• Fonte: INE e IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 75 núcleos (1,8 entidades/Km2) 

Población municipal que vive no medio rural 

• Descrición: Porcentaxe de poboación que vive no rural 

• Unidade de medida: 

• Fonte: IGE 

• Método de cálculo: % con respecto ao total do concello 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 81% 

Grao de conexión co medio rural 

• Descrición:  

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Plan 

• Método de cálculo: % de superficie de circuncrición de núcleo (solo de núcleo rural+solo 

agrícola tradicional/superficie total do concello 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): 0,243% 

 

MEDIO INDUSTRIAL 

Empresas con sistema de xestión ambiental 

• Descrición: Integración da compoñente ambiental nos sistemas de produción existentes. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Rexistro EMAS, CMATI, ISO 14001, Consellería de Innovación e Industria 

• Método de cálculo: Núm. de empresas con sistema implantado de xestión ambiental / 

Núm. total de empresas 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 1 empresa (ISO14001 e EMAS) 

Empresas con Autorización Ambiental Integrada 

• Descrición: Núm. de empresas con Autorización Ambiental Integrada (IPPC) 

• Unidade de medida: Núm. de empresas 
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• Fonte: Rexistro IPPC - CMATI 

• Método de cálculo: 

• Actualización:Anual 

• Indicador (dato): 1 

Grao de ocupación de solo industrial de nova creación 

• Descrición: Grao de ocupación do solo urbanizable de uso industrial recollido no PXOM e 

desenvolvido polo plan parcial ou de sectorización correspondente. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Promotor 

• Método de cálculo: (Parcelas ocupadas/parcelas totais)x100 (para cada un dos sectores de 

solo industrial. 

• Actualización: Anual  

• Indicador (dato): 0% 

Evolución do solo para actividades económicas 

• Descrición: Evolución real do solo industrial tras o plan 

• Unidade de medida: % e Ha 

• Fonte: PXOM 

• Método de cálculo: Solo total industrial-solo de nova creación 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): 12,5 Ha (40,7%) 

 

MOBILIDADE 

Cobertura do transporte público interurbano 

• Descrición: Poboación con servizo público interurbano a menos de 750 m. 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: BD de transporte público (CMATI); sistema de asentamentos de poboación e 

Nomenclator 

• Método de cálculo: Poboación das entidades singulares de poboación situadas a menos 

de 750 m. 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 25 % 

Distribución modal de mobilidade obrigada 

• Descrición: Emprego dos diferentes modos de transporte nos itinerarios de mobilidade 

obrigada 
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• Unidade de medida: % sobre o total de desprazamentos 

• Fonte:  

• Método de cálculo: Os modos de transporte a considerar, neste concello, son transporte 

privado e transporte público (autobus). Nj / Nt (Nj: Núm. de despraz. Por modo de transporte; 

e Nt: Núm. total de desprazamentos obrigados) 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato 

Relación entre o lugar de residencia e lugar de traballo 

• Descrición: Alcance espacial (movementos pendulares) da necesidade de mobilidade 

obrigada (laboral) 

• Unidade de medida: Núm. desprazamentos; % sobre o total de desprazamentos 

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

municipais 

• Método de cálculo: Nj / Nt (Nj: Núm. de desprazamentos en cada un dos ámbitos territoriais 

identificados; Nt: Núm. total de despraz. obrigados 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato 

Adaptación do transporte público ás persoas de mobilidade reducida 

• Descrición: Grao de accesibilidade aos medios de transporte colectivos a persoas con 

mobilidade reducida 

• Unidade de medida: % da flota adaptada 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo:  

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non existe 

 

ENERXÍA 

Consumo total de enerxía en equipamentos municipais 

• Descrición: Consumo Anual de enerxía polos equipamentos municipais por habitante 

censado no concello 

• Unidade de medida: kW/h / habitante 

• Fonte: Facturas de consumo de enerxía; Padrón de habitantes 

• Método de cálculo: Consumo total de enerxía / Núm. de habitantes do Padrón 

• Actualización: Anual 
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• Indicador (dato): alumeado público: 358 Kw pot inst.; 80,7 w/Hab 

Produción autónoma de enerxía en equipamentos municipais 

• Descrición: Núm. de edificios ou equipamentos con algún tipo de produción autónoma de 

enerxía 

• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 

Venda de combustibles de automoción 

• Descrición: Datos da venda de combustibles de automoción por habitante 

• Unidade de medida: Tm 

• Fonte: AEOPP; boletín de hidrocarburos da Corporación de Reservas Estratéxicas de Produtos 

Petrolíferos (M. de Fomento). 

• Método de cálculo: Volume total de combustibles para automoción (agás gasóleo agrícola) 

/ habitantes 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): non se coñece o dato a escala municipal 

Sistemas de iluminación de baixo consumo 

• Descrición: Grao de implantación de sistemas de iluminación de baixo consumo en 

infraestruturas e equipamentos colectivos existentes ou programados 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: Núm. de sistemas de iluminación de baixo consumo / Núm. de sistemas 

totais de iluminación 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): Na iluminación pública, 8 núcleos dispoñen de sistemas de aforro 

enerxético 

 

ATMOSFERA 

Emisións á atmosfera de orixe industrial 

• Descrición: Volume de emisións á atmosfera xeradas polas instalacións de produción 

industrial emprazadas no concello, incluíndo as emisións de GEI. 

• Unidade de medida: Tm/ano 
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• Fonte: Rexistro Estatal de Emisións e Fontes Contaminantes EPER-PRTR 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 TM 

Exposición da poboación á contaminación acústica 

• Descrición: Porcentaxe de poboación afectada polo ruído segundo o índice de ruído Lden 

nos eixos viarios 

• Unidade de medida: Núm. de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos 

• Fonte: Mapas estratéxicos de ruído estatais (CEDEX) e rexionais (DX de Infraestruturas, CMATI) 

• Método de cálculo: Núm. de persoas, vivendas, hospitais e centros educativos por intervalos 

de valores de Lden de 55, 65 e >75 dB(A) 

• Actualización: Quinquenal 

• Indicador (dato): 25,3% da poboación afectada por valores Lden <45 dB(A) 

Exposición da poboación á contaminación electromágnética 

• Descrición: Poboación dentro do radio de afección de fontes de contaminación 

electromagnética (telecomunicacións, liñas eléctricas, subestacións eléctricas, redes WIMAX) 

emprazadas en solo urbano, urbanizable ou de núcleo rural 

• Unidade de medida: Núm. de habitantes 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: =/< 2 mA/m2 (niveis de referencia para o campo electromagnético de 

50 Hz: 5 kV/m para o campo eléctrico e 100 �T para o campo electromagnético) 

• Actualización: Revisión do Plan 

• Indicador (dato): non existen liñas de alta tensión no concello 

 

CICLO HÍDRICO 

Abastecemento municipal de auga 

• Descrición: Consumo total de auga da rede de abastecemento municipal, incluíndo as 

perdas rexistradas na rede de distribución 

• Unidade de medida: Lt persoa equivamente/día 

• Fonte: Empresa subministradora 

• Método de cálculo: Abastecemento diario (consumo domestico + industrial + comercio + 

equipamentos e servizos municipais + perdas na rede+explotacións agropecuarias) / núm. 

de habitantes 

• Actualización: trimestral 
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• Indicador (dato): 196 Lt persoa equivamente/día 

Saneamento de augas residuais 

• Descrición: Porcentaxe de poboación conectada a sistemas de saneamento 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Concello, EIEL 

• Método de cálculo: Poboación conectada á rede / poboación total 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): con servizo: 17 núcleos, 1.285 vivendas, 2.192 hab 

Emisións totais á auga por actividade económica 

• Descrición: Volume de emisións á auga xeradas pola actividade económica 

• Unidade de medida: Tm / ano 

• Fonte: Rexistro Estatal de emisións e fontes contaminantes 

• Método de cálculo: Produción total de emisións 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 TM/ano 

Número de puntos de vertido 

• Descrición: Núm. de puntos de vertido a ríos 

• Unidade de medida: Unidades 

• Fonte: Inventario de vertidos do organismo de conca 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 5 

 

CICLO DE MATERIAIS 

Xeración de residuos sólidos urbanos (RSU) 

• Descrición: Cantidade de RSU producidos 

• Unidade de medida: Kg / Hab 

• Fonte: Municipal, empresa concesionaria do servizo, EIEL MAPT 

• Método de cálculo: total anual RSU / pob. total 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): total municipal: 1.665 TM/ano. 375 Kg/Hab/ano (2009) 

Xeración de residuos perigosos 

• Descrición: Cantidade total de residuos perigosos xerados por instalacións industriais e 

empresariais emprazadas no concello 
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• Unidade de medida: Tm de residuos perigosos xerados 

• Fonte: Sistema de información de Residuos de Galicia - CMATI 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 TM 

Recollida selectiva de RSU 

• Descrición: % entre a recollida selectiva neta (inclúe aquelas fraccións contabilizadas na 

recollida selectiva bruta descontando as cantidades de materiais impropios en cada 

sistema de recollida) e a recollida selectiva bruta (incluíndo o total dos residuos recollidos) 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Empresa recollida selectiva 

• Método de cálculo: Residuos xerados - impropios / residuos xerados 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): total RSU: 1.665 TM/ano (2009).recollida non selectiva: 1.245,7 TM (74,8%)  

Rutas de recollida de RSU 

• Descrición: Distancias percorridas polo servizo de recollida de lixo en función do número de 

habitantes cubertos polo servizo. O dato serve para coñecer o grao de dispersión das 

entidades de poboación e do consumo enerxético derivado do servizo de recollida do lixo. 

• Unidade de medida: m / Hab 

• Fonte: Empresa recollida selectiva 

• Método de cálculo: Lonxitude total das rutas de recollida / núm. total de usuarios cubertos 

polo servizo 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 39,8 Km de ruta de recollita / 3.836 hab cubertos polo servizo 

 

SOLO 

Consumo de solo planificado 

• Descrición: Grao de consumo de solo potencial (a teito de planeamento) por urbanización 

no concello 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: PXOM 

• Método de cálculo: Superficie (Ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+urbanizable delimitado+urbanizable non consolidado+sistemas xerais / 

superficie total do concello (Ha) 
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• Actualización: Modificacións puntuais ou revisións do PXOM 

• Indicador (dato): 11,25% 

Consumo de solo executado 

• Descrición: Grao de consumo de solo real (executado) por urbanización no concello 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Municipal 

• Método de cálculo: Superficie (Ha) de núcleo rural+urbano consolidado+urbano non 

consolidado+sistemas xerais / superficie (Ha) do concello  

• Actualización: Cada vez que se execute un plan de desenvolvemento 

• Indicador (dato): 10,56% 

Presión urbana 

• Descrición: Relación do número total de habitantes coa extensión superficial do concello 

(Densidade de poboación). 

• Unidade de medida: Hab/Km2 

• Fonte: Hab/Km2 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 4.434 Hab (Padrón 2010) / 41,3 Km2 = 107,3 Hab/Km2 

Emisións totais ao solo 

• Descrición: Volume de emisións ao solo xerado pola actividade económica desenvolvida no 

concello 

• Unidade de medida: Tm/ano 

• Fonte: Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes 

• Método de cálculo: Produción total de emisións ao solo 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 0 Ha 

 

EDIFICACIÓNS 

Edificacións rehabilitadas 

• Descrición: importancia da rehabilitación 

• Unidade de medida: núm. 

• Fonte:  lizenzas (concello) e IGE 

• Método de cálculo: 

• Actualización: 
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• Indicador (dato): 2 edificacións rehabilitadas / 2 vivendas (2010) 

Vivenda de protección 

• Descrición:  

• Unidade de medida: 

• Fonte: 

• Método de cálculo: 

• Actualización: 

• Indicador (dato): 68 vivendas (previstas) 

Vivendas baldeiras 

• Descrición: Número de vivendas baldeiras 

• Unidade de medida: % 

• Fonte: Censo de Vivendas. INE 

• Método de cálculo: Núm. de vivendas baldeiras / núm. total de vivendas 

• Actualización: Decenal 

• Indicador (dato): 112 vivendas baldeiras / 1.471 vivendas totais = 7,6% 

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓXICOS 

Superficie queimada en incendios forestais 

• Descrición: Superficie queimada por incendios forestais 

• Unidade de medida: Ha 

• Fonte: Consellería de Medio Rural 

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): 17 lumes forestais. 125,7 Ha superficie arborada+1,9 Ha superficie rasa = 

127,6 Ha (Datos de 2006) 

arborada rasa
2001 14 5,94 1,23
2002 31 27,42 1,62
2003 20 8,7 0,76
2004 13 4,11 0,71
2005 23 9,5 0,34
2006 17 125,7 1,9

superficie (Ha)Nº de lumes forestais

Número de lumes e superficie en Hectáreas

Fonte: IGE e Consellería do Medio Rural  

Bens afectados por inundacións 

• Descrición: Valor económico de bens construídos afectados por inundacións e avenidas 

torrenciais 
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• Unidade de medida: � 

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

• Método de cálculo: 

• Actualización: Anual 

• Indicador (dato): no último ano non se produxeron danos por inundacións 

 

9.2. Programa e órganos de seguimento 

A Lei 9/2006 de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas 

no medio ambiente sinala, no seu artigo 15, a necesidade de que os órganos promotores leven 

a cabo un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos plans e 

programas, así como para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos e permitir 

levar a cabo as medidas axeitadas para evitalos. 

O seguimento e control dos impactos producidos nas novas áreas industriais propostas no Plan 

será responsabilidade do órgano xestor destas áreas, e informará ao concello como órgano 

promotor, mentres que o control do resto dos indicadores que figuran no plan de seguimento 

corresponderá ao órgano promotor do Plan, informando ao órgano ambiental de calquera 

desviación que se produza. 

Os criterios ambientais estratéxicos e os indicadores dos obxectivos ambientais están expostos e 

desenvolvidos no presente informe. Seguindo a batería de indicadores que figura no punto 

anterior e os impactos identificados e/ou previstos nas diferentes fases da implantación do 

PXOM, elabórase o seguinte plan de seguimento, de acordo co indicado na citada Lei 9/2006 e 

co indicado no Documento de referencia para a AAE do PXOM do Concello de Moraña. 

Ademais do indicado nos cadros anteriores, terase en conta calquera desviación significativa 

dos valores indicados nos indicadores de seguimento e control. 
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Máis concretamente, controlaranse, por parte do órgano xestor, os seguintes aspectos: 

• Calidade do aire (fase de obras): impactos provocados pola maquinaria de obra e o tráfico 

de vehículos pesados 

• Ruído e vibracións (fase de obras): procedente do tráfico pesado 

• Calidade da auga: escorrentía superficial 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos producidos 

nas fases de obras e de funcionamento 

• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento 

• Integración social: verificación do estado da integración social do proxecto fronte a persoas 

discapacitadas 

Variables a ser medidas: 

• Calidade do aire (fase de obras): niveis de inmisión e emisión para as seguintes variables: 

CO e CO2 

• Ruído e vibracións (fase de obras e explotación): procedente do tráfico pesado e da 

actividade industrial 

• Calidade da auga: escorrentía superficial. Condutividade eléctrica do rego augas arriba e 

abaixo do ámbito 

• Paisaxe: verificación do estado de implantación das medidas de corrección da paisaxe e 

do seu mantemento. As variables a contemplar son: superficie revexetada e número de 

arbores introducidos nas zonas verdes. 

• Residuos: orixe, volume, caracterización e destino dos distintos tipos de residuos producidos 

nas fases de obras. As variables a contemplar son: volume de residuos industriais e o seu 

destino. Residuos de envases e embalaxes, residuos inertes, residuos perigosos. Na fase de 

funcionamento serán as empresas instaladas no polígono as que, segundo a súa licenza de 

actividade, controlen este parámetro, verificándose o seu cumprimento polo órgano xestor. 
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• Contaminación de solos: verificación do estado de implantación das medidas de 

prevención da contaminación dos solos e do seu estado de mantemento. 

• Integración social: as variables a seguir son: número de prazas de aparcamento dedicadas 

a persoas discapacitadas, a súa ubicación estratéxica e o seu uso; e detección e 

eliminación de barreiras arquitectónicas na urbanización, na edificación para uso industrial e 

na accesibilidade ás áreas públicas. 

• Cando se soliciten novas licenzas de construción esixirase o cumprimento do especificado 

no CTE (tratamento dos RCDs, medidas preventivas fronte a acumulación de gas Radón, así 

como o establecemento das frecuencias de medición de este gas), informando ao órgano 

ambiental das desviacións rexistradas nas medidas de referencia. 

Control dos vertidos á rede de saneamento 

Analízaranse os vertidos que, desde as áreas industriais ou residenciais se dirixen á rede de 

saneamento. A análise será semestral, e farase a partir dunha mostra integral representativa de 

funcionamento en 24 horas, e sobre ela determinaránse os parámetros que establece a 

lexislación vixente. 

A continuación se relacionan os niveis máximos indicativos a respectar: 

• Temperatura: 35ºC 
• PH: 6,5 – 9,5 
• Materias en suspensión: 250 mg/l 
• DBO5: 500 mg/l 
• N (Kjeldahl): 10 mg/l 
• DQO: 1.500 mg/l 
• Fluoruros (en F): 10 mg/l 
• Sulfuros (en SO2): 1 mg/l 
• Sulfatos (en SO3): 400 mg/l 
• Cianuros: 0,5 mg/l 
• Arsenicos (As): 0,2 mg/l 
• Cádmio (Cd): 0,1 mg/l 
• Cromo (Cr3+): 2 mg/l 
• Cromo (Cr8+): 0,5 mg/l 
• Ferro (Fe): 10 mg/l 
• Mercurio (Hg): 0,01 mg/l 
• Chumbo (Pb): 0,5 mg/l 
• Niquel (Ni): 2 mg/l 
• Cobre (Cu): 1 mg/l 
• Aceites e graxas: 100 mg/l 
• Hidrocarburos: 20 mg/l 
• Fenois: 1 mg/l 
• Cloro activo: 3 mg/l 
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10. Informe sobre a viabilidade económica 

Neste punto preténdese expoñer a viabilidade económica das alternativas analizadas. 

Enténdese a necesidade de que o planeamento estudado no presente Informe entre en vigor, 

co obxectivo de poder organizar os usos e actividades produtivas, así como ser un medio para 

protexer as áreas de interese ecolóxico, paisaxístico, histórico ou ambiental existentes no territorio 

municipal de Moraña. 

Actualmente, é unha necesidade a adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e 

orgánica do territorio, así como da clasificación do solo, o que se ve favorecido pola elección 

dun modelo territorial renovado e pola aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter 

demográfico e económico, que inciden sustancialmente sobre a ordenación, e ademais polo 

esgotamento da capacidade do planeamento vixente nos últimos anos. Este PXOM, cando 

entre en vigor, determinará a substitución do anterior PXOM, cuia última modificación data de 

2003. 

A Lei 9/2006, no seu anexo I, punto K, determina a inclusión no contido do ISA dun informe sobre 

a viabilidade económica das alternativas e das medidas dirixidas a prever, reducir ou paliar os 

efectos negativos do plan ou programa. Este contido correspóndese co que establece o 

Decreto 35/1995 no seu artigo 10, punto 8, onde se determina que o estudo económico 

financeiro debe conter unha avaliación das medidas correctoras e as actuacións ambientais 

positivas susceptibles de valoración. 

 

O contido do estudo económico e financeiro fica regulado no Artigo 42 do Regulamento de 

Planeamento, que textualmente di: "O estudo económico e financeiro do Plan Xeral conterá: 

1.- A avaliación económica da execución das obras de urbanización correspondentes á 

estrutura xeral e orgánica do territorio definida no Artigo 19.1.b do presente Regulamento e á 

implantación dos servizos, incluídos ambos nos programas cuadrienais correspondentes ao solo 

urbanizable programado. 

2.- A mesma avaliación referida ás actuacións que, no seu caso, se programasen para o solo 

urbano. 

3.- A determinación do carácter público ou privado dos investimentos a realizar para a 

execución das previsións do Plan Xeral, expresadas nos apartados anteriores, con suficiente 
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especificación das obras e servizos que se atribúen ao sector público e privado e indicación, no 

primeiro caso, dos Organismos ou Entidades Públicas que asumen o importe do investimento" 

Por outro lado a LOUPMR e posteriores modificacións establece, no seu artigo 60 que "3. O plano 

xeral de ordenación municipal conterá unha avaliación do custe de execución dos sistemas 

xerais e das actuacións previstas, con indicación do carácter público ou privado da iniciativa 

de financiamento, xustificando as previsións que se han realizar con recursos propios do 

concello. No suposto de que se atribúa o financiamento á administracións ou entidades 

públicas distintas do concello, deberase acreditar a conformidade das mesmas." 

Realízase a continuación o cadro de sistemas xerais cuxa execución queda adscrita ao 

Concello e a valoración destas actuacións: 

TIPO CÓD DENOMINACIÓN SUP. (m²) 
OBTENCIÓN 
DO SOLO 

CUSTE DO 
SOLO 

CUSTE DA 
EXECUCIÓN 

CUSTE 
TOTAL 

ADMIN. 
ACTUANTE 

SXV ZV006 
Zona verde As 
Coritñas 

19.109,5
1 

expropiación 114.657� 229.314� 
343.971

� 
CONCELLO 

SXV ZV007 
Zona Campo da 
Feira Vella 

2.286,51 
parcela 
municipal 

- 27.438� 27.438� CONCELLO 

SXV ZV008 
Parque Forestal 
de Mirallos 

41.173,5
4 

adscrición ao 
solo 
urbanizable 

- 494.082� 
494.082

� 
CONCELLO 

SXE DP004 
Instalacións 
deportivas As 
Cortiñas 

20.576,2
0 

expropiación 123.457� - 
123.457

� 
CONCELLO 

SXE SA003 
Sanitario 
asistencial 1.448,83 

parcela 
municipal - - - CONCELLO 

TOTAIS 
84.594,5
9  238.114� 750.834� 

988.948
� 

 

CUSTO ASUMIDO POLO CONCELLO   
988.948

� 
 

 

Así pois, o investimento total a asumir polo Concello derivado deste Planeamento ascende á 

cantidade de NOVECENTOS OITENTA E OITO MIL NOVECENTOS CORENTA E OITO euros (988.948 

euros).  

É necesario sinalar que a efectos de garantir a execución dos sistemas xerais correspondentes 

ao Concello cóntase coa valoración do 10% do aproveitamento lucrativo dos 

desenvolvementos industriais e residenciais co cal queda plenamente garantida a 

dispoñibilidade de recursos para a execución das obras e adquisición do solo correspondentes 

á Administración Municipal, nos tres cuadrienios de execución do Plan. 

Polo tanto, os gastos a repercutir no presuposto corrente do Concello ascenden a 988.948� 

que, de acordo cos presupostos municipais, é posible asumir nos doce anos de vixencia do 

PXOM a razón de 82.412,33 �/ano. 
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Esta cantidade considérase axeitada aos presupostos que en concepto de inversión manexa 

habitualmente o Concello de Moraña. 

� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Dereitos liquidados 1.552.849 1.951.850 1.667.928 2.081.478 2.195.849 2.122.656 2.781.353 

   Impostos directos 224.898 241.749 233.899 334.691 282.941 321.140 334.889 

   Impostos indirectos 15.082 111.690 82.754 79.776 143.780 119.603 52.768 

   Taxas e outros 
ingresos 

39.981 101.094 101.944 107.342 124.610 145.538 101.341 

   Transferencias 
correntes 

628.193 639.689 842.931 946.602 1.044.729 1.117.181 1.467.769 

   Ingresos 
patrimoniais 

14.097 9.998 3.364 7.215 7.144 648 1.504 

   Alleamento de 
investimentos reais 

81.328 486.960 237.774 301.984 235.510 204.000 191.100 

   Transferencias de 
capital 

420.052 360.670 165.262 203.867 357.134 214.546 631.982 

   Activos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 

   Pasivos financeiros 129.218 0 0 100.000 0 0 0 

Obrigas recoñecidas 
netas 

1.394.691 1.668.828 1.824.082 1.842.161 2.068.945 2.022.559 2.846.390 

   Gastos de persoal 299.316 288.678 320.606 375.886 402.467 451.814 653.505 

   Gastos en bens 
correntes e servizos 

434.382 581.541 615.420 634.295 788.480 796.295 984.796 

   Gastos financeiros 31.000 25.526 20.408 19.030 16.787 14.916 19.916 

   Transferencias 
correntes 

49.319 54.041 79.442 40.012 65.760 66.222 93.779 

   Investimentos reais 478.644 640.902 731.613 720.102 615.439 634.684 1.042.220 

   Transferencias de 
capital 

60.101 30.754 3.224 0 120.202 0 0 

   Activos financeiros 0 0 0 0 0 0 0 

   Pasivos financeiros 41.929 47.386 53.369 52.836 59.810 58.629 52.175 

  

Atendendo a estas cantidades pódese concluír que as diferentes accións a desenvolver polo 

concello para a materialización do Plan Xeral son abordables con presupostos propios e co 

desenvolvemento do PXOM nun horizonte temporal de doce anos. 

 

11. Análise de coherencia 

11.1. Coherencia externa (análise da compatibilidade estratéxica) 

Para garantir a coherencia da planificación segundo o establecido polas Directrices de 

Ordenación do Territorio, e para evitar o risco da incorporación de actuacións con criterios alleos 
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e inconsistentes, sométese o PXOM a unha análise para avaliar o seu grao de compatibilidade 

coas aliñacións estratéxicas, obxectivos e criterios das DOT. 

O Informe de Sostibilidade Ambiental que se analiza neste documento é parte integrante do 

proceso de Avaliación Ambiental Estratéxica ao que é sometido o Plan Xeral de Ordenación 

Municipal do concello de Moraña. A súa elaboración responde ás esixencias e requirimentos da 

Lei 9/2006 de 28 de abril. 

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

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

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

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

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

e fidedigna do proceso planificador. 

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

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

para a elaboración do PXOM no ano 2008. Posteriormente emite, en xaneiro do 2009, o 

Documento de Inicio para o Procedemento de Avaliación Ambiental Estratéxica, cuio contido se 

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

A partir deste documento, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, órgano 

ambiental no mencionado proceso de AAE remite ao órgano promotor, en abril do 2009, o 

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

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

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

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

A entrada en vigor da Lei 2/2010 antes da aprobación inicial do PXOM de Moraña, obriga a 

iniciar os trámites do procedemento de AAE adaptándose integramente a ela. Así, en xullo de 

2010 o concello de Moraña remite ao órgano ambiental competente unha addenda ao 

documento de inicio xa remitido, e éste emite un novo documento de referencia en setembro 

de 2010. 

A continuación se describen as medidas establecidas en función dos efectos previsibles da 

implementación do PXOM do concello de Moraña e a súa compatibilidade e coherencia cos 

obxectivos e criterios das Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas definitivamente o 10 

de febreiro de 2011 (DOG de 22 de febreiro de 2011). 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 183/208 
 

11.1.1. Consideración dos aspectos claves para a sostibilidade 

Calidade do solo 

O PXOM promove un uso eficiente e sostible do solo, promovendo accións urbanísticas que non 

supoñen consumos inxustificados de solo, como a completación e compactación dos núcleos 

urbanos preexistentes; e a rehabilitación. 

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

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

respecto a xustificación exposta na estratexia de actuación do Plan. 

Do total da superficie municipal de Moraña, cuantificada segundo a cartografía en 41,23 km², 

aparece clasificada como solo urbano un 1,20% no núcleo urbano de Santa Lucía, como solo 

de núcleo rural coas súas dúas clasificacións un 9,32% do termo municipal (3,81%  solo de 

núcleo rural histórico-delimitado e 5,51% en solo de núcleo rural común), distribuído en 74 

entidades singulares de poboación (Nomenclator 2010), un 0,7% como solo urbanizable 

(delimitado e non delimitado), e un 88,77% como solo rústico protexido, do que un 12,85% é de 

protección de augas, un 54,83% forestal e un 3,43% de protección paisaxística, repartíndose o 

resto do termo municipal en proporcións non significativas. 

Ao longo dos capítulos 4 e 5 da Memoria do Documento de Aprobación inicial do PXOM de 

Moraña (4.3.8.4..- Criterios e estratexias de xestión do planeamento; e 5.1.- Descrición e 

xustificación dos parámetros urbanísticos da ordenación proposta) detállase e xustifícase máis 

polo miúdo o consumo de solo contemplado no PXOM e as súas estratexias asociadas e, ao 

mesmo tempo, dáse resposta aos criterios establecidos para esta variable. 

Non se producirán afeccións de solos situados nas proximidades de áreas naturais, protexidas ou 

non, patrimoniais ou de carácter arqueolóxico. Evitarase calquera tipo de zonificación que 

derive en fragmentación do territorio, e as actualizacións colindantes coas áreas naturais 

contarán con panos ou sistemas amortecedores que sexan efectivos, evitando, na medida do 

posible, calquera tipo de interacción entre as áreas naturais e as xa antropizadas. 

Os solos xa antropizados terán prioridade no referente a súa ocupación, procurando a 

compactación e a continuidade destes espazos, procurando o mínimo consumo deste recurso. 

Vocacionalidade de ámbitos 

Este PXOM evita calquera tipo de afección urbanística en ámbitos de protección forestal, natural 

ou agropecuarias. 
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O PXOM clasifica máis do 88% do termo municipal como solo rústico en función das 

características productivas, paisaxísticas ou medioambientais que concorren en cada zona, do 

que un 54,83% é de protección forestal. 

A superficie clasificada como solo rústico de protección agropecuaria abarca o 14,60% de 

todo o territorio. 

A superficie clasificada como núcleo rural, solo urbano e urbanizable ascende ao 11,67% do 

concello (480,35 Ha), para un total de 1.156 vivendas (684 existentes dentro destas delimitacións 

e 472 estimadas). Isto da unha densidade media de pouco máis de 2,4 viv/Ha, algo totalmente 

coherente co modo de asentamento dun concello como o de Moraña, eminentemente rural. 

Delimítanse catro sectores de solo urbanizable no ámbito de Santa Lucía, cunha superficie total 

de 29,6 Ha, destinadas a rematar o tecido urbano. 

Como solo urbano non consolidado tan so se prevén dúas bolsas de solo en Santa Lucía, de 5,4 

Ha, que non fan máis que rematar a trama urbana existente, e que, pola súa situación entre 

esta trama urbana ocupan terreos totalmente transformados, e cunha capacidade productiva 

moi mermada. 

Dentro dos catro sectores de solo urbanizable, se atopa o solo delimitado industrial de Saians-

Corrigatos, de 18,4 Ha de superficie. O ámbito sitúase no contorno dos lugares de Saiáns e 

Corrigatos, na zona oeste do concello, cunha posición estratéxica vinculada á estrada PO-221 

que está actualmente en fase de ampliación e mellora. Os seus principais límites son, polo Norte 

zonas arboradas, polo sur e polo Leste montes comunais, e polo Oeste zonas arboradas, montes 

comunais e o límite municipal. 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. 

Exposición a riscos 

O Plan non está exposto a riscos naturais a través do planeamento. 

Na información urbanística do PXOM do Concello de Moraña inclúese un plano de asignación 

de riscos, poidéndose constatar que os núcleos rurais non ocupan espacios cualificados como 

de risco alto ou medio.  

Integración paisaxística 

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

urbanización, considérase que esta producirá impactos neutros ou positivos: tanto nos núcleos 
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urbanos do concello de Moraña como nos núcleos rurais, o Plan contempla, como xa se ten 

dito, accións de compactación, regularización e colmatación de espazos intersticiais, velando 

pola tipoloxía e evitando accións negativas. 

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

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

evitando, en todo caso, presións sobre os elementos singulares da paisaxe. Amais, o Plan 

contemplará medidas activas de elementos que contribúan á calidade da paisaxe. 

Conservación do patrimonio natural e cultural 

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

tipo de figura de protección, están tamén protexidos polo Plan. De acordo co anterior, están 

protexidas as ribeiras dos ríos que discorren polo territorio municipal, as masas de vexetación 

natural e/ou autóctona, as masas forestais, os humedais, ou calquera outro ecosistema de 

interese, así como as súas áreas de transición, establecendo medidas de amortecemento ante 

calquera afección próxima. As diversas figuras de protección presentes no planeamento están 

de acordo coa lexislación sectorial vixente. 

Potenciarase un tipo de relación humana coas áreas naturais que sexa compatible coa súa 

protección e conservación. 

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

segundo a lexislación vixente, establecendo medidas para minimizar os efectos dos lumes 

forestais. 

O Plan recolle medidas activas de recuperación e mellora do medio natural, e máis 

concretamente, preveranse medidas de rexeneración de espazos afectados pola actividade 

extractiva de lousa levada a cabo no concello. 

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

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

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

mantemento dos edificios catalogados. (Deber de conservación da edificación). 

Fragmentación do territorio 

Ningunha das accións urbanísticas (solos urbanizables, infraestruturas, etc) propostas polo Plan 

xeran fragmentación ecolóxica do territorio. Tampouco se contempla a construción de 
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infraestruturas que poidan supoñer barreiras entre biotopos. A futura liña do AVE que pasará polo 

territorio municipal o fará a través dun túnel, e non suporá barreira ecolóxica. 

O Plan so contempla a construción de novo viario salvo no interior dos solo urbanizables, que en 

todo caso debe considerarse local. 

Competitividade económica 

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

das actividades económicas actuais e potenciais de Moraña, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

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

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

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 

A alternativa elexida baséase na necesidade de novo solo industrial como alternativa ao solo xa 

esgotado. Enténdese que este tipo de solo é necesario para dar resposta á demanda existente 

e, polo tanto, para non  estrangular o eventual crecemento económico do concello. 

Os polígonos existentes están perto do núcleo de Santa Lucía, e están a crear problemas de 

tráfico pola súa posición periférica á este núcleo, pois esta está constituída por un cruce de vías 

supramunicipais mal dimensionadas e que teñen problemas de tráfico a causa dos fluxos dos 

polígonos. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximado equivalente ós dous 

ámbitos xa desenvolvidos pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos 

problemas viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221 que 

será mellorada e ampliada pola Xunta de Galicia nunha zona afastada dos solos residenciais 

per a unha distancia axeitada para que os percorridos ao centro de traballo dende os principais 

asentamentos non sexan excesivos. A superficie proposta ascende a 18 Ha. 

Equilibrio no desenvolvemento económico 

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

das actividades económicas actuais e potenciais de Moraña, así como ao axeitado 

dimensionamento e distribución dos equipamentos e infraestruturas. Estes equipamentos e 

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

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

consecuentemente, a máxima accesibilidade. 
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Vía ordenanza establécense os criterios de sustentabilidade en tódolos tipos de edificación no 

concello, segundo o seu uso ou actividade a desenvolver. (Condicións de sustentabilidade do 

uso industrial). 

Cohesión social 

O Plan ten valorado a estrutura demográfica de Moraña á hora de planificar e situar as 

infraestruturas, dotacións e equipamentos de carácter social, valorando as súas necesidades 

presentes e futuras. 

Prevense infraestruturas sociais e equipamentos para a poboación actual e a potencial segundo 

as previsións do Plan e se inclúe tamén a perspectiva de colectivos vulnerables no deseño tanto 

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

ben comunicados e accesibles a toda a poboación. Garántese tamén a proporción 

regulamentaria de vivendas protexidas. 

Na edificación, o Plan aplicará criterios de sustentabilidade en tódalas tipoloxías e, dende o 

punto de vista ambiental, a súa localización estará de acordo coa actividade a desenvolver. 

O Plan contempla a participación da poboación no proceso de planificación urbanística, para 

o que o Plan se presentará, en forma de charlas, á poboación, en Moraña, en tódalas 

parroquias e, en xeral, onde sexa requirido pola poboación, resolvendo as dúbidas que poidan 

ter os interesados ou a poboación en xeral. Asi mesmo, se aproveitará a plataforma de 

participación cidadán que ofrece o GDR “Ulla-Umia-Lérez” para a difusión do Plan e os seus 

efectos no territorio e na poboación. 

Dende o punto de vista social, en Moraña non se identifican áreas degradadas ou marxinais, nin 

bolsas de exclusión social nas que o Plan deba intervir. 

Calidade de vida 

O Plan garante o acceso a espazos libres e aos equipamentos culturais e de lecer á poboación 

do concello. 

Gobernanza 

As determinacións contidas polo PXOM adoptaranse seguindo o principio de actuación e 

colaboración interadministrativa, co obxectivo de que cada administración artellará os medios 

axeitados para que as demais poidan participar nas decisións propias mediante o 

procedemento que se estime ou, no seu caso, a través dos órganos de coordinación que 

poidan existir. 



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 188/208 
 

En particular, promoveranse convenios de colaboración entre as distintas administracións para 

levar a cabo proxectos de ordenación e restauración ambiental, conforme aos ccriterios 

establecidos polo PXOM. 

Calidade do aire 

En Moraña non existen fontes importantes de contaminación atmosférica. 

Calidade da auga 

As instalacións de abastecemento e saneamento do concello terán a dimensión axeitada para 

a poboación de Moraña e o seu eventual crecemento, subsanándose as deficiencias que na 

actualidade persisten nestes eidos. Máis concretamente, o sistema de abastecemento 

deseñarase tendo en conta as variacións estacionais dos recursos e a demanda. O sistema de 

depuración estimará o volume de augas residuais segundo a súa tipoloxía e deseñará as 

instalacións de xeito que produzan o mínimo impacto nos cursos fluviais onde se virtan os 

efluentes xa depurados. 

Por tanto, a capacidade de recarga do sistema de abastecemento debe ser suficiente para a 

poboación actual e para as afeccións do Plan ao longo de todo o ano, tendo en conta a 

variabilidade interanual da dispoñibilidade do recurso. 

No Documento de Aprobación Inicial se indican as capacidades, potencialidades e 

necesidades dos servizos de abastecemento e saneamento, así como a poboación total que 

dispón destes servizos e a súa previsión futura. Indícase tamén a capacidade do sistema 

segundo a variación anual da demanda de auga. Este punto indica tamén as necesidades de 

saneamento da poboación co fin de garantir a depuración dos efluentes. 

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

ámbito no plan. Non obstante, e vía ordenanzas estableceranse as condicións mínimas de 

seguridade, salubridade e ornato, e se formulará un sistema de mantemento e limpeza 

periódicos das fosas sépticas que permanezan no territorio municipal, tanto de carácter urbano 

como industrial. Por outra parte, a extensión prevista das redes municipais minimizará este 

impacto. 

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

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

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

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

No Documento de Aprobación Inicial do PXOM inventaríase o Solo Rústico de Protección de 

Augas. 

Os eventuais focos de vertidos da rede municipal aos leitos fluviais están convenientemente 

inventariados, así como a orixe da auga que abastece ao concello. 

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

imposición dunha rede de recollida de pluviais no viario público dos novos desenvolvementos. 

Para a trama urbana xa consolidada, dotarase á depuradora dun vaso de tormentas para evitar 

que episodios intensos de augas pluviais asolaguen á EDAR, impedindo o seu correcto 

funcionamento e vertidos sen depurar. 

Consumo de recursos hídricos 

A rede de abastecemento de auga de Moraña esténdese fundamentalmente pola capital 

municipal, Santa Lucía de Moraña, aínda que tamén chega a varios núcleos de poboación do 

norte do territorio municipal. 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, está previsto realizar unha derivación que leve a rede ata a parroquia de Amil, no 

sur do concello, que pasaría polos lugares de A Laxe e Longás, en Santa Xusta, entre os que se 

sitúa un depósito, seguiría 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. 

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 
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Covelo, Corrigatos e Saiáns, rematando en A Alberguería. E por último, o terceiro ramal baixa 

pola rúa Seis e continúa pola estrada PO-226 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. 

A subministración prodúcese por gravidade en todos os casos, non habendo estacións de 

bombeo, desde os depósitos veciñais ata os puntos de consumo. 

Consumo enerxético 

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

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

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

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

procedente de fontes renovables, estes sistemas, tendo en conta a Lei 9/2002, modificada pola 

Lei 15/2004 e a Lei de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de 

Galicia, só poden situarse en solo rústico de protección ordinaria. Segundo o disposto na citada 

Lei, a clasificación de solo rústico de protección ordinaria deberá estar especialmente 

xustificada en base á non concorrencia de potencialidades que fagan necesaria a súa 

protección. Este feito limita de xeito evidente a posibilidade de clasificación de este tipo de solo 

e, por tanto, a implantación de sistemas de obtención de enerxía de fontes renovables. 

Canto da iluminación pública, Moraña conta con 2.321 puntos de luz en 43 núcleos, cunha 

potencia instalada de 350 Kw. 8 núcleos contan con sistemas de aforro enerxético, e non existe 

ordenanza de soterramento de redes eléctricas. 

Xeración de residuos 

O Plan xustificará a capacidade de tratamento e xestión, en función dos crecementos previstos 

e o aumento asociado de produción de RSU da actual planta de transferencia a SOGAMA. 

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

materiais e a súa eliminación e reciclaxe vía ordenanza municipal. 
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Reservanse espazos para a implantación de puntos de recollida de RSU, con facilidades para o 

reciclado dos diferentes tipos de residuos.  

Moraña está adherida a SOGAMA e ten recollida selectiva en tódolos núcleos de poboación. Os 

residuos son trasladados á planta de transferencia en Ribadumia. A produción de RSU é de 

1.664,4 TM/ano, o que significa unha produción de 375 Kg/Hab/ano (2009). Existe no concello un 

mini-punto limpo, que recolle inertes e materiais potencialmente perigosos, como baterías, pilas 

de botón e consumibles de informática. Ademais, Moraña conta cun colector de aceite usado 

doméstico. 

Emisión de gases de efecto invernadoiro (GEI) 

Estímase que os GEI ocasionados polo transporte e os desprazamentos, que son o 48% dos 

totais emitidos á atmosfera, son a principal fonte de emisións á atmósfera. O calculo faise 

tomando como referencia o CO2 como GEI con maior incidencia nesta área xeográfica, xa que 

non existen outras fontes destacables de emisións, tendo en conta que o automóbil emite, de 

media, 2,5 Kg de CO2 por litro de combustible consumido; que circulan unha media de 950 

automóbiles ao día e unha media de 20 Km percorridos polo concello. O resultado é unha 

estimación de 4,32 TM/día de CO2 emitidos á atmosfera. 

Pola súa parte, o PXOM trata de reducir as necesidades de mobilidade da poboación 

Necesidades de mobilidade 

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

en Santa Lucía, favorecendo así a súa accesibilidade. O resto da poboación municipal, para ter 

a mesma accesibilidade, precisa de ter acceso á mobilidade, a través do transporte público ou 

privado, dado o nivel de dispersión da poboación, que impide a deslocalización das 

infraestruturas. Neste concello o transporte público ten unha escasa presenza, e baséase en liñas 

con orixe e destino extramunicipal e/ou extracomarcal, e non existe a escala municipal. Por 

tanto, o principal medio de transporte é o vehículo particular a falla de outras alternativas 

realmente operativas. A consecuencia principal é que a poboación que ten necesidades de 

mobilidade no interior do concello opta polo desprazamento por medios privados, nun modelo 

de transporte claramente insostible polo custo que ten, pola contaminación atmosférica que 

produce e polo consumo de espazo que fai (aparcadoiros, ocupación das vías de 

comunicación, etc.). 

Por outra parte, acadar un sistema viable de transporte público no medio rural é moi 

complicado, porque a iniciativa privada está ausente a causa da debilidade demográfica, e a 
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consecuente falla de rendibilidade das explotacións; e tamén porque as competencias para 

outorgar liñas de transporte non corresponden aos concellos. 

Equilibrio no reparto modal 

Na medida das súas posibilidades, e tendo en conta a escala do suxeito de planeamento 

(municipal), o Plan favorecerá o emprego de medios de transporte alternativos ao automobil, 

potenciando o emprego do transporte público. 

11.1.2. Proceso de decisión 

Coherencia en fervenza 

En relación cos obxectivos estratéxicos das Directrices de Ordenación do Territorio están os 

criterios e obxectivos do PXOM do concello de Moraña: 

O que debe entenderse como estrutura xeral e orgánica do termo municipal, recóllese nos 

artigos 53.1.e) da LOUPMRG e 19.b e 25 do RP que, de modo sintético, indican que estará 

"integrada polos sistemas xerais determinantes do desenvolvemento urbano e, e particular, 

polos sistemas xerais de comunicacións e as súas zonas de protección, de espacios libres e 

zonas verdes públicas, de equipamento comunitario público e de servicios urbanos". 

 

Pola súa parte, os obxectivos xerais deste PXOM, entendidos como metas ou aspiracións fixadas 

son os seguintes: 

A redacción do PXOM do Concello de Moraña, para substituír o vixente planeamento, parte co 

propósito de adaptar a normativa urbanística á lexislación vixente, e o de acometer unha nova 

política urbanística tendente a perfeccionar o modelo territorial existente mediante a introdución 

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

que o proceso urbanizador xere desequilibrios, e polo contrario, poida ser utilizado para mellorar 

a realidade física existente e o nivel de equipamentos e servicios. 

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

carácter xeral: 

A) Reestruturación funcional do tecido urbano: 

A.1) Equilibrio urbanístico entre diferentes áreas do concello. 

A.2) Impedir a invasión indiscriminada do territorio. 
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A.3) Completar a trama urbana do núcleo urbano existente, mellorando a súa 

funcionalidade. 

A.4) Prever o enlace dos novos crecementos cos núcleos rurais circundantes 

B) Consideración da importancia do medio rural: 

B.1) Manter e fortalecer o actual sistema de núcleos. 

B.2) Conservar a parroquia como institución básica da convivencia rural. 

B.3) Potenciar as actividades agropecuarias e forestais. 

B.4) Potenciar a rehabilitación e recuperación do patrimonio arquitectónico popular. 

B.5) Eliminar usos non desexados e incompatibles co uso residencial. 

C) Conservación ambiental: 

C.1) Conservar a paisaxe natural e os seus compoñentes individualizados (acuíferos, 

cursos fluviais, masas forestais, etc.). 

C.2) Conservación e recuperación do patrimonio arquitectónico, cultural e 

medioambiental. O estudio pormenorizado establecerá detalladamente este obxectivo 

en relación co patrimonio arquitectónico e cultural. 

C.3) Conseguir para uso público, áreas de interese que pasen a constituír o sistema xeral 

de espazos libres do termo municipal. 

C.4) Recoñecer e potenciar aquelas áreas con alto valor ecolóxico, incluídas ou non en 

inventarios de espazos naturais. 

C.5) Ordenar axeitadamente as actividades vinculadas co aproveitamento dos recursos 

naturais e transformación de produtos vinculados ao sector primario. 

D) Dotación de elementos Comunitarios: 

D.1) Equilibrio dos aproveitamentos lucrativos e os usos comunitarios a establecer nos 

solos intersticiais vacantes situados dentro da trama urbana. 

D.2) Mellora das actuacións infraestruturais que supoñan unha recuperación da calidade 

de vida (saneamento, viario e rede xeral de comunicacións). 

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

unha das súas particularidades. 
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E.1) Respecto á distribución descentralizada e xerárquica da poboación no concello. 

E.2) Defensa do equilibrio intersectorial existente. 

E.3) Fomento, de acordo coa Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004, da construción 

de vivendas suxeitas a algún réxime de protección. 

E.4) Fomento da rehabilitación da arquitectura tradicional. 

 

Os criterios sectoriais son os seguintes: 

A formulación e realización do PXOM para o concello de Moraña ten unha orientación 

destinada a obter un modelo de utilización do solo a longo prazo, equilibrado e de 

desenvolvemento sostible, no que a estructura xeral e orgánica do mesmo resolva as 

disfuncionalidades fundamentais que o concello presenta, e permita sentar as bases da 

ordenación municipal futura, para acadar as mellores condicións e calidade de vida para os 

seus habitantes. 

A formulación do PXOM preparará ao concello para resolver os actuais problemas de 

modernización, á procura dun maior dinamismo dos sectores produtivos, sobre todo o industrial, 

sendo capaz de prever unha medra continuada e sostida nos próximos anos. 

Apoiándose na mencionada estrutura xeral, clasifícase o solo urbano como unha simple 

constatación de feito dos condicionantes que a tal efecto establece o Artigo 11 da LOUPMRG, 

así como os solos urbanizables e rústicos, tendo en conta o conxunto de obxectivos urbanísticos. 

O PXOM plantéxase como obxectivo, favorecer o desenvolvemento cualitativo de Moraña e ser 

eminentemente realista, e capaz de ser levado á práctica, permitindo acadar a materialización 

das determinacións do planeamento que se fixan, nos prazos que se determinan. Un Plan Xeral 

no que o equilibrio entre as propostas de planeamento, as de xestión urbanística e a 

capacidade da Administración actuante sexa notoria e patente. 

Como desenvolvemento deste obxectivo xeral, considérase, así mesmo, obxectivo básico para 

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

fin de recuperar de forma positiva os recursos do medio físico, as actividades agrarias, industriais 

e comerciais: potenciar as comunicacións e os servicios comunitarios, e favorecer o máximo 

rendemento posible a través das determinacións de planeamento que se lle asigne a cadanseu 

tipo de solo. 
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A relación dos obxectivos e criterios de ordenación do PXOM de Moraña atópase no capitulo 3 

da Memoria do PXOM. 

Coherencia transversal 

O Concello de Moraña conta, a día de hoxe, cun Plan Xeral de Ordenación Municipal, 

aprobado en 2001. 

A redacción do planeamento inscríbese dentro do marco da importancia da lexislación, tanto 

estatal como autonómica, aparecida nos últimos anos, e que incide nos aspectos territoriais da 

actividade económica e urbanística. Pola súa especial incidencia e importancia, é necesario 

citar as seguintes: 

- Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio Cultural de Galicia. 

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

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

(LOUPMRG). 

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

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

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

e do litoral de Galicia. 

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

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



  -  
oficina de arquitectura, urbanismo & 

planificación, s.l.p.  
CONCELLO DE MORAÑA 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 

 
documento para aprobación inicial Documento_6.4: Informe de sustentabilidade ambiental 196/208 
 

dunha reflexión sobre a planificación, condicionando aspectos de estratexia e estrutura. O solo 

urbano consolidado e o non-consolidado, o solo urbanizable delimitado e 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 concello, 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. 

Demanda social 

O PXOM de Moraña redáctase, como xa se ten dito ao longo deste documento, porque a lei así 

o esixe (disposición adicional segunda da Lei 9/2002 e posteriores modificacións: “O 

planeamento urbanístico vixente na actualidade deberá adaptarse ao disposto na presente Lei 

en calquera dos seguintes supostos: no prazo de tres anos” (...)) 

Consideración de alternativas. Xustificación da elección 

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

non producirá efectos positivos no conxunto do territorio municipal, senón máis ben o contrario, 
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toda vez que, precisamente, a aplicación do PXOM ten a intención de corrixir problemas xerais 

do concello, tal como queda reflectido ao longo do punto 4.10 (Síntese da situación actual e 

problemática do concello) e tamén no punto 5 (Criterios e obxectivos ambientais estratéxicos do 

PXOM de Moraña) do presente informe. 

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

planeamento xeral municipal (disposición transitoria segunda da Lei 2/2010, que modifica a Lei 

9/2002). 

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

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

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

urbanística e dos problemas identificados. 

Alternativa A 

Establece un modelo central e polinuclear: 

• Aposta polo reforzamento da centralidade da vila urbana apostando pola completación 

urbanística da mesma segundo estratexias de concentración, saneando o tecido urbano 

existente mediante a dotación de espazos libres e equipamentos. 

• Baséase no equilibrio territorial do concello mediante a utilización da estrutura parroquial e 

supraparroquial para a fixación de dotacións y equipamentos neste ámbito e a fixación de 

residencia nos núcleos rurais tradicionais. 

• Fixa o uso característico do territorio rural e a protección e posta en valor dos elementos 

naturais e patrimoniais. 

Clasificacion de solo urbano 

O solo urbano é un concepto reglado polo que non se estudian alternativas en canto á 

clasificación e así se propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do dictado 

polo PXOM vixente. Dentro desta trama urbana é preceptiva a definición do solo urbano 

consolidado e non consolidado. O novo PXOM distingue dous ámbitos de solo urbano non 

consolidado. (no plano plásmase no mantemento do perímetro urbano vixente.). 

Ordenación do solo urbano 

Proponse ao respecto á ordenación proposta polo PXOM vixente en canto a tipoloxía 

edificatoria, edificabilidade e alturas. Esta alternativa pretende non deixar fóra de ordenación ás 
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numerosas edificacións que se desenvolveron ao amparo da ordenación vixente. (non ten 

plasmación no plano de alternativas dada a escala de estudio). 

Consolidación do núcleo urbano 

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 zona xa de por si atractiva para a edificación; e fortalecendo o seu 

carácter de núcleo continuo, aproveitando as vantaxes da densidade urbana existente para 

garantir a continuidade co seu contorno rústico inmediato. Esta alternativa dá como resultado a 

previsión de tres ámbitos de solo urbanizable de uso residencial inmediatamente lidantes co solo 

urbano vixente e/ou o previsto. As superficies dos solos ascenden a 11 Ha. 

Solo para desenvolvemento de actividades económicas 

Plantéxanse alternativas ao solo industrial esgotado e que xurdiu como desenvolvemento do 

PXOM vixente (polígonos de Mirallos e Afieiras). Estes polígonos, perto do solo urbano de Santa 

Lucía, están a crear problemas de tráfico pola súa posición periférica á Vila de Santa Lucía, pois 

esta está desenvolvida sobre un cruce de vías supramunicipais insuficientemente 

dimensionadas, e que son utilizadas a diario polos fluxos de tráfico que entran e saen de ambos 

polígonos. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximadamente equivalente aos 

dous ámbitos xa desenvolvidos, pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos 

problemas viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221 que 

será mellorada e ampliada pola Xunta de Galicia nunha zona afastada dos solos residenciais, 

pero a unha distancia axeitada para que os percorridos ao centro de traballo dende os 

principais asentamentos non sexan excesivos. A superficie proposta ascende a 18 Ha. 

Núcleos rurais 

Mantemento das delimitacións do PXOM vixente, ampliándoas tan so naqueles casos de 

acreditada existencia dun núcleo tradicional non delimitado no seu día, pois esta clasificación 

está reglada por Lei, e propoñendo ampliacións tan so nos casos nos que xurdiran un 

importante número de edificacións fóra do ámbito do núcleo rural pero próximos a este. O 

mantemento destas delimitacións vixentes, salvo no caso das ampliacións puntuais, 

prevalecerá, aínda que non se alcancen ou se quede lonxe dos límites de consolidacións do 

núcleo común e de tradicional indicados na Lei 2/2010. 

A nova superficie de núcleo rural delimitado redúcese con respecto a do PXOM vixente (de 436 

a 407 Ha) por axustes da nova cartografía máis detallada. 
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Alternativa B 

Establece un modelo de novos desenvolvementos satélites da vila urbana e crecementos 

polinucleares (modelo expansivo): 

Este modelo diferenciase do anterior en que propón actuacións de desenvolvemento 

residencial exteriores a vila central creadas ex novo de maior envergadura, co que a 

capacidade residencial total quedaría mais restrinxida no solo urbano existente e nos núcleos 

rurais. 

Clasificación do solo urbano 

O solo urbano é un concepto reglado polo que non se estudian alternativas en canto á 

clasificación, e así se propón o mantemento da trama urbana de Santa Lucía a partir do 

disposto polo PXOM vixente. Dentro desta trama urbana é preceptiva a definición do solo 

urbano consolidado e non consolidado. O novo PXOM distingue dous ámbitos de solo urbano 

non consolidado. (no plano plásmase no mantemento do perímetro urbano vixente.). 

Ordenación do solo urbano: 

Proponse rebaixar as alturas previstas no PXOM vixente nunha idea de descentralizar a vila, 

rebaixando edificabilidade de cara a concentrala nos núcleos rurais os cales se potencian. Esta 

alternativa deixa fóra de ordenación edificios que se levaron a cabo en desenvolvemento do 

documento vixente. (non ten plasmación no plano de alternativas dada a escala de estudio). 

Descentralización do modelo urbano 

Preténdese a creación de novos centros vinculados á boa accesibilidade nun intento de 

consolidar asentamentos que recollan poboación dos concellos limítrofes e que proxecten 

auténticas expansións dos núcleos mellor comunicados. Plantéxanse dous solos urbanizables, un 

vinculado a Caldas, na estrada PO-221 que vai ser mellorada cun proxecto da Xunta de 

Galicia, e outro vinculado ao cruce de Porráns na N-550, a través da estrada PO-226. Estes solos 

pretenden ser alternativa ao solo urbano, polo tanto a súa superficie ascende a 32 Ha.  

Solo para desenvolvemento de actividades económicas  

Plantéxase o remate dos parques empresariais xa desenvolvidos, xerando un entramado urbano 

que conecte estes co solo urbano de Santa Lucía. Esta opción mellorará a accesibilidade peonil 

a estes ámbitos pero empeorará a calidade de vida no solo urbano por aumentos de tráfico, 

contaminación sonora, atmosférica, etc. En base a esta proposta, propóñense dous ámbitos en 
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prolongación dos polígonos de Afieiras e Mirallos que conectan este coa malla urbana, e que 

contan cunha superficie similar ós xa desenvolvidos. Estímase a superficie dos ámbitos en 15 Ha. 

Núcleos rurais 

No modelo de descentralización e rebaixe de densidade previsto para o núcleo de Santa Lucía, 

preténdese a potenciación do crecemento dos núcleos rurais, ampliando as delimitacións do 

seu perímetro e volcando as máximas previsións de crecemento nestes ámbitos. Así, 

ampliaránse os núcleos mellor comunicados ata acadar a consolidación mínima esixida pola 

Lei para os dous ámbitos de núcleo tradicional e común. Por outra banda, proponse a 

delimitación de novos núcleos naqueles casos de acreditada existencia dun núcleo tradicional 

non delimitado no seu día pois esta clasificación está reglada por Lei. 

Nesta hipótese, a delimitación dos núcleos, dentro dos límites marcados pola lexislación vixente 

(consolidación mínima edificatoria) e polo desenvolvemento sostible (crecemento en función de 

demandas previsibles que se pasan do núcleo urbano ós núcleos rurais) pasa das 436 Ha ás 465 

Ha. 

 

Polo seu carácter mais apropiado para a estrutura territorial de Moraña, a súa sustentabilidade, e 

as tendencias sociodemográficas constatadas, así como o menor consumo de solo, elixiuse 

para o Concello a alternativa A. 

Consultas e coordinación 

Para e redacción do PXOM de Moraña foi creada unha comisión municipal na que estiveron 

representados todos os grupos políticos do concello. 

Por outra banda concelleiros e representantes de cada parroquia aportaron datos e 

necesidades de cada unha delas de cara a ser reflectidas no PXOM. 

O proceso de exposición ao público e de consultas ás administracións será definido no 

momento procedimental que corresponda.  

Normativa e as actuacións previstas polos distintos organismos sectoriais: 

• Organismo: Subdirección Xeral de Estradas. Dirección Xeral de Obras Públicas. 

Consellería de Política Territorial Obras públicas e Transportes. 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 
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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. 

 

• Organismo: Augas de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 

- Lexislación sectorial: Texto Refundido da Lei de Augas, R.D.L. 1/2001, do 20 de xullo. 

Regulamento do dominio público hidráulico, RD 849/1986, de 11 de abril, 

modificado polo RD 606/2003 de 23 de maio. 

- 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 desenvolvan. 

- Actuacións previstas: non se prevén actuacións inmediatas por parte do mencionado 

organismo para este concello. 
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• Organismo: Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Consellería de Cultura, 

Comunicación Social e Turismo. 

- 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 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 A Coruña-Vigo do Corredor de Alta 

Velocidade. 

11.1.3. Relación cos elementos territoriais estratéxicos de Galicia 

Trátase de avaliar a relación do planeamento cos elementos territoriais estratéxicos identificados 

na análise obxectiva da contorna nas Directrices de Ordenación do Territorio. 

Paisaxe, patrimonio natural e cultural 

Tódolos elementos paisaxísticos singulares, naturais e patrimoniais do territorio municipal de 

Moraña están protexidos polo Plan, cando non por figuras superiores de protección. 

Produción de alimentos 
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O PXOM de Moraña respecta escrupulosamente o solo de producción agropecuaria. A este 

respecto compre lembrar que están clasificadas como solo rústico de protección agropecuaria 

604,72 Ha, equivalente ao 14,67 % do seu territorio. Esta clasificación é moi superior á 

demandada exclusivamente por necesidades dos habitantes do concello e plantéxase como 

actividade subministradora doutros concellos consumidores e non productores. 

Solo empresarial 

A alternativa elexida baséase na necesidade de novo solo industrial como alternativa ao solo xa 

esgotado. Enténdese que este tipo de solo é necesario para dar resposta á demanda existente 

e, polo tanto, para non  estrangular o eventual crecemento económico do concello. 

Os polígonos existentes están perto do núcleo de Santa Lucía, e están a crear problemas de 

tráfico pola súa posición periférica á este núcleo, pois esta está constituída por un cruce de vías 

supramunicipais mal dimensionadas e que teñen problemas de tráfico a causa dos fluxos dos 

polígonos. Plantéxase unha nova actuación de tamaño aproximado equivalente ós dous 

ámbitos xa desenvolvidos pero que non se vincula ao solo urbano para non afondar nos 

problemas viarios existentes neste momento. A nova actuación vincúlase á estrada PO-221 que 

será mellorada e ampliada pola Xunta de Galicia nunha zona afastada dos solos residenciais 

per a unha distancia axeitada para que os percorridos ao centro de traballo dende os principais 

asentamentos non sexan excesivos. A superficie proposta ascende a 18 Ha. 

Turismo 

Moraña é un concello rural de periferia urbana, situado entre o interior da provincia de 

Pontevedra e a ría de Arousa, cunha economía vencellada á industria e aos servizos e, en 

menor medida, ao sector primario. Os elementos naturais, paisaxísticos e patrimoniais 

susceptibles de ser empregados ou convertidos en recursos turísticos están contemplados na 

ordenación só dende o punto de vista da protección e da conservación. Así, tódolos elementos 

naturais, paisaxísticos e patrimoniais están debidamente protexidos e catalogados polo Plan. 

Equipamentos e servizos básicos 

Polo que fai ao ensino regrado, o concello ten a dotación necesaria para cubrir a demanda da 

poboación. Así, en Moraña, con 447 alumnos (98 en infantil, 208 en primaria, 131 en secundaria 

e 11 en programas de garantía social, todos eles no curso 2011-2012), dispoñen do EEI de 

Calvo-Rebón, de Amil, de San Lourenzo de Moraña e de Lamas, todos para nenos de 

educación infantil, e co CPI de Santa Lucia, que imparte educación especial, infantil, primaria, 

secundaria obrigatoria e programas de garantía social (iniciación profesional para auxiliar de 
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perruquería, axudante de operacións de carrozaría do vehículo, axudante de reparación de 

automóbiles, axudante de servicios de hostalería, dependente de comercio, instalador 

electricista, operario de albanelería, operario de cantería, operario de carpintería, operario de 

panadería, operario de soldadura e construcións metálicas e operario maquinista de 

confección industrial). 

A organización e infraestruturas dos servizos sanitarios de Moraña é a seguinte. Existe un Centro 

de Saúde, con servizos de enfermería (ATS); matronas e pediatras. Polo que fai ás urxencias, 

estas son atendidas no PAC (punto de atención continuada) de Caldas de Reis. A atención 

especializada préstase nos centros hospitalarios de Pontevedra. Por último, Moraña conta con 2 

farmacias para todo o territorio municipal. 

Moraña conta con 2 casas de cultura, 1 centro cívico-social e 2 bibliotecas, que constitúen un 

único punto de aceso. Estas bibliotecas contan cunha colección total de 9.771 exemplares e 

779 usuarios inscritos. 

Para o lecer da poboación, existe 1 área de natureza, 1 parque infantil, 2 parques non urbanos 

e 1 zona recreativa.  

Para a practica deportiva, Moraña conta co seguinte equipamento:1 complexo polideportivo, 1 

ximnasio, 1 piscina ao aire libre, 3 pistas polideportivas, 1 polideportivo cuberto e 2 terreos de 

xogo. Hai tamén 7 clubes deportivos. 

Como infraestrutura hostaleira, Moraña conta cunha pensión e catro establecementos de 

turismo rural, cun total de 55 prazas. 

11.2. Coherencia interna 

O gráfico seguinte resume as diferentes etapas levadas a cabo na elaboración do ISA, dende a 

descrición do ámbito de aplicación do PXOM ata a formulación das diferentes alternativas, 

pasando pola análise obxectiva do medio na situación previa á aplicación do PXOM e a 

definición de obxectivos xerais para a planificación e específicos sobre as variables de 

sostibilidade ambiental. 
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A análise obxectiva do ámbito de aplicación do PXOM (o territorio municipal de Moraña) permite 

poñer de manifesto os condicionantes socioeconómicos, físicos e ambientais da situación 

previa (alternativa 0). Analizanse tamén as variables que se consideran claves (Documento de 

Referencia de setembro do 2010) no proceso de planificación. 

Con nesta situación, ademais dos normativamente establecidos polo contexto xurídico, os 

obxectivos do PXOM son coherentes cos establecidos nas DOT, conxugando os principios reitores 

para unha planificación sostible. 

Para acadar estes obxecftivos, o PXOM propón dúas alternativas, ademais da alternativa 0. Para 

cada unha das alternativas propostas valorouse o grao de integración dos criterios de 

sostibilidade para cada un dos elementos estratéxicos no marco dos obxectivos xerais 

establecidos. 

Ante a necesidade de adaptarse ao marco legal que esixe a esistencia dun instrumento de 

planificación consonte coa lexislación vixente, a “Alternativa 0” (seguir coa situación actual e non 

actuar) queda descartada. Descártase tamén a “Alternativa B” por considerarse menos sostible 

que a “Alternativa A”, finalmente elixida, por ser a máis sostible e a que menor intervención 

territorial presenta. 

A estratexia de planificación elixida leva implícita unha serie de efectos previsibles, que se 

concretarán no momento de implementación das diferentes accións urbanísticas no territorio. 

Unha vez identificados estes efectos, o PXOM establece unha serie de medidas correctoras, 

medidas que están axeitadamente dimensionadas para corrixir ou mitigar os efectos derivados 

destas accións urbanísticas. Estas medidas garanten o nivel establecido polos criterios de 

sostibilidade territorial inspirados polo PXOM e requeridos polo órgano ambiental. 
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