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II.- AVANCE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM DE ARZÚA NO NÚCLEO RURAL
DE A IGREXA – SAN SALVADOR

1.- OBXECTO
O obxecto do presente documento é a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal do concello de Arzúa, co obxecto de redelimitar o núcleo de A Igrexa-San Salvador,
na parroquia de Santa María de Arzúa, para dar cumprimento á sentenza xudicial, que se
refire ao indebido recoñecemento da delimitación do núcleo rural de A Igrexa no
planeamento vixente.
1.1.- Promotor da modificación puntual
O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Arzúa competente por tratarse
dunha modificación puntual de planeamento xeral municipal.
O interese público da modificación puntual xustifícase na necesidade de dar cumprimento á
sentenza 00483/2014 ditada polo TSXG, adaptando o planeamento á realidade preexistente.
2.- ANTECEDENTES
2.1.- A situación urbanística actual
A día de hoxe o concello, a nivel urbanístico, réxese polo plan xeral de ordenación municipal
aprobado definitivamente en outubro de 2008, publicado en outubro de 2008 no Boletín
Oficial da Provincia e en novembro de 2008 no Diario Oficial de Galicia.
2.2.- Analise do PXOM de Arzúa
A figura de ordenación urbanística municipal vixente é o Plan Xeral de Ordenación Municipal
(PXOM), aprobado o 6 de outubro do 2008, polo que ten certo percorrido. Durante o período
de vixencia deste planeamento so se tramitou unha modificación puntual.
Logo de analizado o planeamento vixente obtéñense os seguintes datos:
O solo clasificado polo PXOM vixente como solo urbano ocupa unha superficie total de 88,66
Ha, distribuída en catro urbanos, que supón o 0,62% do termo municipal.
Existen varios sectores de solo urbanizable, tanto delimitado como non delimitado, que
representan un 1,30% do total da superficie municipal.
En canto ao solo de núcleo rural, coas súas dúas clasificacións, un 5,34 % do termo municipal,
distribuído en 262 entidades rurais de poboación e un 92,74 % como solo rústico protexido,
do que, un 37,09 % é de protección forestal, un 10,25 % é de protección de augas e un 43,23
% é agropecuario.
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A sentenza 00483/2014 do TSXG anulou, entre outras a delimitación do núcleo rural de A
Igrexa, na parroquia de Santa María. Desta extráense literalmente os parágrafos seguintes:
“En lo que se refiere a la delimitación del núcleo rural de A Igrexa, de la parroquia de Santa
María, y reconocido por la codemandada la existencia de error en la Ficha del Núcleo en la
que se reconoce la existencia de cuatro viviendas tradicionales, cuando en realidad según
dicha parte sólo existían dos, ha de tenerse en cuenta que el artículo 13 Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, establece precisamente unas reglas de delimitación con medición a partir de las
edificaciones tradicionales, por lo que el referido error conduce a la necesaria anulación del
P.G.O.M. en tal extremo tal y como ha sido recogido en el mismo el referido núcleo, dándose
la circunstancia de que incluso dicha Ficha se refiere en cuanto al epígrafe sobre estado de
conservación a “una única vivienda”, y ello sin perjuicio de lo que procediera en su día a
aprobar en relación a la realidad que concurra y que difiere de la plasmada en la indicada
Ficha, siendo de apuntar también la necesaria observancia de lo establecido en el artículo
32.2.a) Ley 9/2002 en cuanto a la relación entre clasificación del suelo y terrenos afectados
por la resolución firme de concentración parcelaria.”
(...)
“anulamos en parte dicha Orden y P.G.O.M. de Arzúa, única y exclusivamente en los extremos
indicados en los Fundamentos de Derecho NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO de esta Sentencia,
sobre indebido reconocimiento de sexta planta en edificio, de cuatro alturas en porción de la
c/ Calvo Sotelo y de núcleo rural de A Igrexa – Santa María-;”
É dicir, a anulación da delimitación do núcleo rural de A Igrexa, se debe, fundamentalmente á
ausencia dun número significativo de vivendas tradicionais que permita aplicar o artigo 13 da
Lei 9/2002.
Esta cuestión invalida claramente a delimitación vixente do ámbito como solo de núcleo
rural.
3.- XUSTIFICACIÓN E INTERESE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Por sentenza 00483/2014 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a delimitación do núcleo
de A Igrexa, na parroquia de Santa María, foi anulada, dado que non procede a súa
clasificación como núcleo segundo a aplicación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Porén, logo de anulada a delimitación deste núcleo entrou en vigor a Lei 2/2016 que
recoñece un novo estatus de solo de núcleo rural, dependente non so do número de
vivendas tradicionais se non da consolidación destas e das novas vivendas.
Tal e como se indicou no parágrafo precedente preténdese levar a cabo a redelimitación do
núcleo rural na parroquia de Santa María de Arzúa, en concreto o núcleo de A Igrexa-San
Salvador, de acordo co indicado na LSG o que da cumprimento á sentenza xudicial que anula
a delimitación do mesmo.
A zona que se anula como solo de núcleo rural é a seguinte:
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A existencia de vivendas na zona, algunha delas tradicional, conformando un asentamento de
poboación recoñecido como tal nos censos e padróns oficiais, tal e como se pode apreciar na
fotografía aérea dos anos 50, o que fai que sexa posible considerar a zona que se anula da
delimitación, como solo de núcleo rural.
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A día de hoxe atopamos ata 8 vivendas, entre tradicionais e novas que se atoparían fora da
delimitación do solo de núcleo rural do PXOM e que, por aplicación da vixente Lei 2/2016, do
solo de Galicia (LSG) ben poden englobarse dentro da delimitación dun solo de núcleo rural.
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A este respecto resulta un mandato desta mencionada Lei a delimitación dos núcleos rurais
existente no territorio cando no artigo 23.2 menciona:
O planeamento, en congruencia co modelo de asentamento poboacional que
incorpore no estudo do medio rural, delimitará os núcleos rurais do seu ámbito de
aplicación (...)
Esta redelimitación do núcleo de A Igrexa-San Salvador baséase polo tanto na pretensión
municipal de recoller as vivendas existentes, regularizando a situación das mesmas, logo da
anulación da clasificación e delimitación do núcleo de A Igrexa, na que se atopaban
recollidas. O interese público da modificación puntual ven avalado pola necesidade de
adaptar o planeamento vixente á sentenza ditada, asegurando unha delimitación que, sendo
compatible co indicado nela, responda á realidade preexistente, tanto pola existencia de
edificación tradicionais como polas do contorno.

4.- CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
O contido da modificación puntual encamíñase así á redelimitación do núcleo de a Igrexa-San
Salvador, na parroquia de Santa María de Arzúa, coa finalidade de recoller as vivendas que
quedaron fora da delimitación do solo de núcleo rural por aplicación da referida sentenza.
A tal efecto realizarse unha redelimitación e categorización deste núcleo de acordo co
indicado no artigo 23 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
O documento que se tramitará conterá a seguinte documentación:
− Unha memoria xustificativa da necesidade de acometer a modificación puntual, a
descrición e xustificación da nova ordenación proposta, o cumprimento da nova
lexislación urbanística vixente e a cuantificación das novas superficies.
− Un estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
− Planos de información urbanística, referentes á ubicación, contextualización, relación
co planeamento vixente e estado actual en relación co estado dos terreos e as
infraestruturas urbanísticas.
− Planos coa nova ordenación urbanística proposta.

5.- OBXECTIVOS E CRITERIOS DA MODIFICACIÓN
Os obxectivos e criterios para a modificación puntual das NSPM son os seguintes:
-
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-

Regularizar as vivendas que quedaron fora da delimitación do solo urbano por
aplicación da sentenza 000483/2014 do TSXG.

6.- ESTUDO DO MEDIO RURAL
6.1.- Delimitación da área de actuación
A área de actuación céntrase no núcleo de a Igrexa-San Salvador na parroquia de Santa María
de Arzúa. Dado que non se pretende unha revisión xeral do PXOM o ámbito cinguirase
exclusivamente ó núcleo mencionado.
6.2.- O Concello
O concello de Arzúa atópase situado no sueste da provincia da Coruña, lindando ao norte cos
concellos de O Pino, Frades e Boimorto; ao sur cos de Santiso, Touro e Vila de Cruces, esta
última xa na provincia de Pontevedra e co río Ulla por medio; ao leste cos de Melide e
Santiso e ao oeste cos de O Pino e Touro. Conta cunha superficie de 155,5 km2, resultando
unha cifra moi superior á media provincial e unha poboación en 2017 de 6.123 habitantes.
Xunto con Boimorto, O Pino e Touro, forman a comarca de Arzúa. Administrativamente o
concello atópase dividido en 22 parroquias que albergan 262 núcleos singularizados de
poboación. A súa principal entidade de poboación é o núcleo urbano de Arzúa, con 2.792
habitantes (segundo censo de 2017).
A densidade de poboación é de 39 hab/km2 e a de núcleos de 1,68 entidades/km2.
6.3.- A parroquia de Arzúa (Santa María)
Localízase na zona centro do concello, atopándose illada en relación ao resto de Concellos, e
lindando ao norte coa parroquia de Santa María de Viladavil, ao nordés con San Martiño de
Calvos de Sobrecamiño, ao leste con Santa María de Rendal, ao sur Santiago de Arzúa e ao
sudoeste e oeste con San Vicenzo de Burres.
Conta cunha poboación de 336 habitantes (padrón de 2017), que representan o 5,49% do
total municipal, e unha extensión aproximada de 8,53 km2 o que supón o 5,49 % da superficie
municipal.
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Sobre esta superficie repártense un total de 17 núcleos rurais de poboación.

6.4.- Litoloxía
O municipio de Arzúa está incluído na zona III de LOTZE (1945), zona Galaico-Castelána, na
zona Centro-ibérica de JULIVERT (1972), e na zona IV de MATE (1968) zona de Galicia CentralTras Os Montes.
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Esquistos e Esquistos areosas.
Trátase de esquistos e esquistos cuarcíticos con algún nivel algo mais areosa e esporádicos
lentejons decimétricos de esquistos e gneises anfibólicos. En definitiva trátase dunha serie
abondo homoxénea desde o punto de vista petrolóxico, o cal impediu a diferenciación de
zonas dentro dela. Os materiais desta serie están totalmente traspostos pola esquistosidade
de fluxo de fase II, que risca a case totalidade das estruturas sedimentarias.
O estudio petrológico destas penas nos proporciona os seguintes dados: como minerais
principais aparecen cuarzo, albita, moscovita, biotita e ocasionalmente cioritoide e granate;
mentres que como compoñentes accesorios aparecen: apatito, rutilo, circón, turmalina,
opacos e ocasionalmente clorita secundaria (procedinte da biotita).

Ortogneis pegmatoide.
A forma de afloramento de maior extensión é sub-rectangular, debido a que aparece grazas a
un duplo sistema de fracturas de distensión, de enderezo ortogonais.
A escala de afloramento é unha pena ollosa, de clara textura gnéisica, de cor gris clara e xeito
moteado, debido á presencia de cristais de biotita abondo abundantes, totalmente (Beseño:
X=228.450; Y= 928.600) presenta unha marcada foliación, que fai que se perda o xeito olloso
típico destas penas.

Desde o punto da minería, hai que dicir que non se detectaron, ate o momento, xacementos
de moito interese.
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6.5.- Topografía
Do seu relevo habería que destacar que, se ben non se aprecian grandes altitudes nin
diferencias altimétricas, a excepción dos extremos norte e oeste do municipio, si existen
zonas de topografía abrupta, como por exemplo na ladeira do río Ulla, con fortes pendentes
e en contraste con amplos vales de topografía moi favorable.

6.6.- Hidroloxía
O termo municipal de Arzúa esta dividida en dúas concas, as dos ríos Tambre e Ulla. A que
mais parte do municipio engloba é a do río Ulla, coas tres cuartas partes surorientais do
mesmo, deixando por tanto o cuarto noroccidental do municipio para a conca do río Tambre.
O Río Ulla discorre polo limite sur do municipio, así como o das provincias de A Coruña e
Pontevedra, facendo de limite natural co concello de Vila de Cruces, o seu caudal é elevado e
regular. No mesmo existe un encoro, o de Portodemouros, que inflúe tamén nos afluentes
do Ulla, como o río Boente e o río Carracedo xa no Concello de Arzúa. O Encoro fai de limite
natural ademais co Concello de Santiso.
Os afluentes mais importantes do río Ulla son os seguintes: o río Boente, que recolle as augas
do Concello de Melide e penetra en Arzúa polo leste, facendo de limite co Concello de
Santiso; o río Iso, afluente pola dereita, desde as saias occidentais do monte Bocelo, onde ten
o seu nacemento, percorre o municipio de norte a sur, abrindo un amplo vale, ate se perder
en Portodemouros. ao longo do seu curso recebe abundantes apartacións das súas afluentes,
que son pola esquerda pequenas regatos e pola dereita o río Carracedo que se une ao
Brandeso e vai a desembocar ao Iso en Fonte Santa, onde hai un manancial de auga termais e
un célebre santuario.
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Na súa marxe dereita podemos citar o rego Baixo o rego Fondo e o rego de Cañota, e pola
súa marxe esquerda o rego Ribeiral e o rego Portapiñeiras. Ademais do río Iso, aflúen o rego
de Alpiqueiro, o río Lenguello, o rego Ladrón e o río Brandeso.
Outros afluentes do río Ulla son o rego de Cheda, de escasa importancia que desemboca no
Encoro, e o rego Beseño que recolle as augas do oeste de Arzúa, saíndo do concello para
desembocar no río Ulla atravesando o Concello de Touro.
O río Tambre pasa polo extremo norte do termo municipal facendo de limite natural co
Concello de Frades. Este recolle as augas do noroeste de Municipio a través de pequenos
afluentes de enderezo sur-norte como o Rego de Samil, e a través do Importante río Mera
que ten un enderezo leste-oeste, e que desemboca en el atravesando o Concello de O Pino.
O río Mera ten algúns afluentes como o rego de Soutullo e o rego da Agra.

6.7.- Vexetación
Ante a abundante cantidade de especies que tapiza a zona húmida da bisbarra colle, baixo un
primeiro estudio somero, destacar aquelas características que fan por si só recoñecer
calquera paisaxe desta rexión en especial da súa zona interior. da altimetría xurde unha
selección de vexetación que a medida que se ascende presenta variacións de calidades
adaptables a maior aridez e de menores rendementos.
Segundo comézase nas partes mais baixas da bisbarra, pode atoparse , non xa en
abundancia, o "salgueiro" ou salgueiro branco, os "ameneiros" ou alixos, repetimos, hoxe xa
escasos. Estas especies atópanse con mais ou menos abundancia e de forma illada. no solo
destes bosques medra unha tremenda maleza virxe "silveiras" ou silvas e "toxo" ou toxo. A
vidoeira pode atoparse tamén nesta zona.
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6.7.1.- Flora
Dentro dos distintos hábitats existentes no concello de Arzúa poderiamos menciona-los
seguintes.

−

Piñeiral: fundamentalmente procedente da repoboación dos dous últimos séculos, o
piñeiro galego, pinus pinaster, con sotobosque de breixo (Erica spp., calluna spp.).
Nalgunhas zonas aparece mesturado con sobreiras (Quercus suber), carballos
(Quercus robu) e castiñeros (Castanea sativa) como restos do antigo bosque. É
interesante sinála-lo papel dos piñeiros máis costeiros, por supoñer un arboredo
colonizador póximo ó mar. Os piñeiros ofrecen unha importante fonte de alimento
para moitas especies de vertebrados. Ás formacións de P. pinaster únenselles
nalgúns casos masas disclímax de repoboación de P. sylvestris.

−

Carballeiras: formacións de carballo que dende antigo forman fragas nas ribeiras dos
ríos. Na actualidade son algo residuais e aparecen tamén mesturándose con piñeiros,
castiñeiros e bidueiros (Betula verrucasa). Representa un dos contornos máis ricos en
posibilidades de asentamento para a fauna vertebrada, tanto polo substrato físico
que ofrecen, como pola variedade de vexetación nemorosa e fauna a ela asociadas.

−

Eucaliptal: basicamente constituído por Eucalitus globulus, aínda a súa aparición é
incipiente no concello de Arzúa. Nalgunhas zonas mestúrase con piñeirais e escasas
manchas de carballeiras. Dende o punto de vista da fauna representa un
empobrecemento radical, tanto en diversidade de especies como en número de
individuos.

−

Bosques de ribeira: Referímonos así a pequenas masas vinculadas ás beiras dos ríos
formados por ameneiros (alnus glutinosa) e vexetación asociada: freixo (fraximus
excelsior), abeleira (corylus avellana), arranclán (frangula alnus) e salgueiro (Saliz
atrocinerea), propios dos cursos de auga e lugares moi húmidos, onde constitúen
masas de arboredo. Aínda que escasos neste municipio, posúen un alto interese
para o estudio da fauna por representar un refuxio (árbores) nun contorno de
prados, matogueiras ou masas de auga.

−

Matogueira: vinculado principalmente ás zonas máis rochosas do concello,
principalmente no cumio dos montes e nos acantilados costeiros, presenta as
seguintes formacións frecuentes:

−

Urceiras: formadas por plantas pequenas, entre parte herbáceo e pequena
matogueira: breixo ou carpazas. Proceden da degradación do bosque, por
deforestación ou queima, agás nos acantilados onde son naturais. Os máis frecuentes
son: Erica Cinerea, E. umbellata, Daboecia polifobia e Calluna vulgaris. A súa
presencia en Arzúa prodúcese sobre todo nos acantilados.

−

Xesteiras e toxeiras: son as matogueiras de maior parte. As xesteiras son de escasa
importancia no concello e redúcense a escasas zonas do interior. As toxeiras puras
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son raras e aparecen mesturadas con urces. A toxeira máis abundante o ulex
europaeus aparecendo tamén o U. manus e o U. galli.

6.7.2.- Coroloxía
Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión
Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioterránea, Superprovincia Atlántica, Provincia
Cántabro-Atlántica, Subprovincia Astur-Galaica, Sector Galaico-Portugués, Subsector
Compostelán que dende o estreito corredor litoral, limitado ó sur polos macizos cantábricos,
acada a través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal).

Vexetación. Parroquia de Santa María de Arzúa

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.

6.7.3.- Vexetación potencial e actual
A vexetación potencial do termo municipal de Arzúa é a correspondente á asociación Rusco
aculeati-Quercetum roboris, que se corresponde coa vexetación climácica formada polo
carballal acidófilo colino galaico-portugués. Os carballais de Quercus robur son os bosques
potenciais do litoral occidental de Galicia.
Na actualidade é difícil encontrar exemplos destes carballais en bo estado de conservación,
relegándose a zonas pouco accesíbeis e non aproveitadas para cultivos. Estes bosques,
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debido á actividade humana, sufriron un proceso de deforestación intensa e, incluso, unha
transformación das etapas seriais leñosas, que foron desprazadas por prados e cultivos. Por
outra parte, os terreos con menos aptitudes agrícolas dedicáronse ao cultivo forestal,
principalmente de Pinus pinaster e Eucaliptus globulus.

6.8.- Fauna
Polo que se refire á fauna, e segundo os dados aportados no Atlas de Vertebrados de Galicia,
realizado pola Sociedade Galega de Historia Natural e editado polo Consello da Cultura
Galega (Santiago de Compostela, 1995), no termo municipal de Arzúa podémonos atopar
coas seguintes especies animais:
PECES Y CICLÓSTOMOS
Reo (Salmo trutta trutta)
Anguila (Anguilla anguilla)
ANFIBIOS Y REPTILES
Lagartija de agua (Triturus boscai)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Salamandra gallega (Chioglossa
Sapo rallado (Discoglossus galganoi)
lusitanica)
Sapo común (Bufo bufo)
Rana ibérica
Rana roja (Rana temporaria)
Rana verde (Rana Perezi)
REPTILES
Escáncer común (Anguis fragilis)
Lagartija gallega (Podarcis bocagei)
Lagartija de la sierra (Lacerta monticola) Culebra de collar (Natrix natrix)
Esgonzo común (Chalcides striatus)
Víbora de Seoane (Vípera seoanei)
MAMÍFEROS
Puercoespín (Erinaceus europaeus)
Murciélago común (Rhinolophus
hipposideros)
Topo (Talpa occidentalis)
Murciélago ratero grande (Myotis myotis)
Ratón de almizcle (Galemys pirenaicus)
Murciélago orejudo común (Plecotus
auritus)
Liebre (Lepus capensis)
Conejo bravo (Oryctolagus cuniculus)
Lirón careto (Eliomys quercinus)
Ardilla (Sciurus vulgaris)
Rata de agua común (Arvicola sapidus)
Rata común (Rattus norvegicus)
Rata de campo (Rattus rattus)
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
Ratón casero (Mus musculus)
Hurón (Mustela putorius)
Zorro (Vulpes vulpes)
Armiño (Mustela erminea)
Comadreja (Mustela nivalis)
Tejón (Meles meles)
Gineta (Genetta genetta)
Gato montés (Felis Sylvestris)
Jabalí (Sus scrota)
Garduña (Martes foina)
Nutria (Lutra lutra)
Corzo (Capreolus capreolus)
AVES
Cuervo marino cristado (Phalacrocorax
Gavilán (Accipiter nisus)
aristotelis)
Ratonero común (Buteo buteo)
Halcón (Falco subbuteo)
Lagartero (Falco tinnunculus)
Perdiz rubia (Alectoris rufa)
Paspallás (Coturnix coturnix)
Gaviota clara (Larus argentatus)
Bilurico bailón (Actitis hipoleucos)
Cuco común (Cuculus canorus)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola común (Streptopelia turtur)
Salmón (Salmo salar)
Trucha (Salmo trutta fario)
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Lechuza común (Tyto alba)
Vencejo común (Apus apus)
Peto verdeal (Picus viridis)
Laverca (Alanda arvensis)
Lavandera verdeal (Motacilla flava)
Lavandera real (Motacilla cinerea)
Mirlo de río (Cinclus cinclus)
Azulenta común (Prunella modularis)
Fulepa amarilla (Hippolais polyglotta)
Papuxa montesa (Sylvia undata)
Estreliña riscada (Regulus ignicapillus)
Chasco común (Saxicola torquata)
Mirlo azul (Monticola solitarius)
Mirlo común (Turdus merula)
Ferreiriño subeliño (Aegithalus caudatus)
Ferreiriño común (Parus ater)
Ferreiro abelleiro (Parus major)
Gabeador común (Certhia brachydactyla)
Escribenta real (Emberiza citrinella)
Pimpín común (Fringilla coelebs)
Verderol común (Carduelis chloris)
Ruiseñor real (Pyrrhula pyrrhula)
Gorrión común (Passer domesticus)
Urraca rabilonga (Pica pica)

Martín pescador (Alcedo atthis)
Pájaro carpintero (Dendrocopos major)
Golondrina común (Hirundo rustica)
Búho común (Athene noctua)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Reyezuelo (Troglodytes troglodytes)
Fulepa (Acrocephalus scirpaceus)
Papuxa común (Sylvia communis)
Picafollas común (Philloscopus collybita)
Picaxuncos (Cisticola juncidis)
Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe)
Rabirrubio tizón (Phoenicurus ochurus)
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Ferreiriño cristado (Parus cristatus)
Ferreiro bacachís (Parus caeruleus)
Piquela azul (Sitta europaea)
Trigueiro (Emberiza calandra)
Escribenta riscada (Emberiza Cia)
Xirín (Serinus serinus)
Jílguero (Carduelis carduelis)
Pardillo (Acanthis cannabina)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Cuervo (Corvus corone)

6.9.- Biodiversidade
A biodiversidade reflicte o número, variedade e variabilidade dos organismos vivos e cómo
estes cambian dun lugar a outro e co paso do tempo. Inclúe a diversidade dentro das
especies (diversidade xenética), entre especies (diversidade das especies) e entre
ecosistemas (diversidade dos ecosistemas).
A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón
tamén para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade
constitúe a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan.
A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con
precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o
número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si
mesmos, non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles
para tomar decisións no ámbito da planificación, como é este caso.
Neste zona, os factores responsables do prexuízo que sofre a biodiversidade son escasos,
aínda que intensos, podendo citar a intensificación da actividade forestal de repoboación, o
abandono das terras menos produtivas. Habería que engadir tamén o cambio climático, que
podería acelerar, a curto prazo, o ritmo de perda da diversidade biolóxica. Pola contra,
tamén existen no concello factores positivos para a biodiversidade, como é a existencia de
destacadas manchas de vexetación natural no territorio municipal, en moitos casos pouco
fragmentadas e alteradas.
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Pola súa parte, os principais factores que poden xerar riscos de perda de biodiversidade
neste territorio son a modificación do hábitat, 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 ríos e humidais do concello.

6.10.- Espazos naturais
No referente aos humidais compre indicar que non existe un importante número deles no
concello, e os existentes atópanse cara o sur, sen que ningún afecta ó ámbito da
modificación puntual.

Na parroquia de Arzúa tampouco existen humidais catalogados.

6.11.- 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
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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.
Unha vez analizado o territorio, este divídese en unidades homoxéneas, e para iso, realízase
un inventario dos feitos parciais que compoñen a paisaxe, mediante:
•

Análise da cartografía existente da zona obxecto de análise.

•

Fotointerpretación de fotogrametría.

•

Traballo de campo, no que se confirman ou modifican os limites das unidades e a
veracidade dos dados reflectidos na cartografía consultada.

•

Análise dos factores que inciden no territorio –xeomorfoloxía, hidroloxía, vexetación,
edafoloxía e incidencia humana, entre outros, e establécese a cartografía definitiva.

As distintas características superpóñense para formar as Unidades da Paisaxe. Esta división
do territorio debe permitir obter maior información sobre as súas cualidades para o seu
posterior tratamento. Trátase de lograr unidades de paisaxe homoxéneas tanto nos
compoñentes que a conforman como na resposta visual ante posíbeis actuacións.
Estas unidades, á súa vez, agrúpanse no que se denomina tipoloxías de paisaxe, e son as
seguintes:
Paisaxe urbanizada
A paisaxe urbanizada de Arzúa esténdese máis ou menos uniformemente ó longo de dous
eixes principais: a estrada N-547 (leste-oeste) e a AC-234 e AC-905 (norte-sur), tomando a
capital municipal como punto de encontro de ambos. Destaca o núcleo de Arzúa (capital
municipal).
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Arzúa. Vista aérea

Núcleo urbano de Arzúa
Trátase dun tecido urbano denso e continuo, cunha tipoloxía moi mesturada, onde se
combina a arquitectura tradicional coa vivenda de nova construción.
O longo das estradas aparece un poboamento difuso, con predominio da vivenda unifamiliar.
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Casa do concello de Arzúa
Paisaxe rural
A paisaxe rural aparece fundamentalmente nas áreas de altitude media, onde as condicións
para o desenvolvemento da agricultura son óptimas en relación co resto do territorio
municipal. Este tipo, que inclúe os núcleos rurais, está máis presente na metade occidental
do concello, e máis concretamente, co cuarto noroccidental, onde aparece unha rede de
pequenos núcleos, rodeados por terras de labor que conforman o alfoz dos núcleos. Estes
teñen unha elevada calidade paisaxística, xa que se trata de núcleos pequenos, cun caserío
pechado e en relativamente bo estado de conservación.

Paisaxe rural
Como ocorre en toda Galicia, frecuentemente esta paisaxe aparece mesturada con
vexetación de repoboación e con vexetación natural.
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Paisaxe natural e seminatural
Estas dúas tipoloxías se atopan moi mesturadas entre si e coas terras de cultivo, como
corresponde ao estadio de humanización que presenta este concello. As áreas de vexetación
natural están vencelladas principalmente aos cursos fluviais e a pequenas áreas illadas ou
mesturadas con bosques de repoboación de eucalipto. Por outra parte, esta tipoloxía tamén
pode considerarse parte da paisaxe rural de Arzúa, formando entre as tres tipoloxías un
continuo territorial bastante homoxéneo.

Mestura de paisaxes

6.12.- Patrimonio Histórico-Artístico
O PXOM para a parroquia de Santa María de Arzúa catalogan numerosos bens que quedan
recollidos na seguinte táboa:
ARZÚA (Santa María)
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Núcleo

Código

Elemento catalogado

Pazo, O

AC-23

Pazo de Santa Mariña

Igrexa, A

AC-37

Casa Reitoral

Viso, O

AC-39

Casa Grande do Viso

Bosende

AR-29

Ermida de Santa Mariña

San Salvador

AR-30

Capela de San Salvador

Igrexa, A

AR-31

Igrexa Parroquial de Santa María

Outeiro, O

AR-38

Capela de Santa Catalina

Tumbeiro

CP-10

Muíño - Forxa

Bosende

CP-11

Muíño de Bosende

Capelán, O

CP-12

Hórreo da Casa do Capelán

Chousa do muíño

CP-13

Muíño do Capelán

Prado do muíño

CP-14

Muíño do Viso

Cruceiro, O

CR-19

Cruceiro
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No Concello de Arzúa converxen dous ramais do Camiño de Santiago:
•

Camiño Francés

•

Camiño do Norte

O camiño do norte ven do veciño concello de Boimorto, atravesando as parroquias de
Viladavil, Santa María de Arzúa e Santiago de Arzúa, onde enlaza co camiño francés
Polo contrario o camiño francés, é o que conta con maior tradición histórica e o mais
recoñecido internacionalmente, atopándose o concello afectado por unha ampla zona de
protección, como así queda establecida pola Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio
Histórico e Documental do 12 de novembro de 1992.

6.13.- Análise da tipoloxía das edificacións e construcións tradicionais da zona
A tipoloxía edificatoria pode ser definida como o conxunto de características construtivas, de
uso e formais que configuran unha determinada obra arquitectónica, e que a fan
pertencente a unha determinada clase ou “Tipo”.
A arquitectura tradicional Galega, que daba resposta ao modo de produción preindustrial,
tiña como uso de referencia nos núcleos rurais tradicionais, elementos edificados das aldeas,
o residencial, cunha grande mestura de usos que implicaba a presenza dun bo número de
edificacións vencelladas á produción agrogandeira e forestal.
Dentro das edificacións tradicionais podemos distinguir dúas tipoloxías básicas. En primeiro
lugar, a casa da arquitectura das agras, unha casa de volumetría complexa na que a partir
dun volume central no que se ubicaba a cociña e cortes na planta baixa e cuartos na planta
alta, ían xurdindo outros volumes acaroados a el, algunha veces en prolongación da cuberta
do corpo principal, que formaban patios e cubertos nos que se almacenaban apeiros e
produtos agrogandeiros. Estas casas ubícanse relativamente retiradas da rede viaria,
formado pequenos espazos de transición que á súa vez servían de patio de traballo. As
labores de concentración parcelaria cambiaron a configuración da posición das vivendas,
quedando en moitos casos illadas no interior de parcelas de gran tamaño. O volume principal
conta con dimensións variables en función das características concretas de cada edificación,
podendo xeralizarse unha proporción de planta 2:1, ou mesmo superior, cunhas dimensións
que abalan arredor dos 7 x 15 metros.
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Tipoloxía tradicional recente
En segundo lugar atopamos unha segunda tipoloxía tradicional máis recente que as
anteriores, a casa en liña de estrada. Está constituída por edificacións de volumetría sinxela e
rotunda composta dun único volume paralelepipédico de baixo e planta, ubicado en liña
cunha estrada ou camiño, ó que, como moito, se acaroaba unha pequena edificación auxiliar
tamén en liña coa principal. A construción principal non estaba vinculada directamente coas
labores agrícolas e gandeiras e pos iso se destinaban a uso de vivenda as dúas plantas que a
conformaban. As edificacións necesarias para as labores agrícolas ubicábanse ou noutra finca
ou na parte traseira da parcela da vivenda, pero separadas desta.
Os materias empregados námbolos dous casos son en xeral pedra de gran para as fábricas
cáseque sempre de cachotería, con esquinais, xambas e linteis resoltos mediante pezas
maiores e de mellor labra. As cubertas resólvense mediante solucións a dúas, tres e catro
augas, con tella como material de cobertura sobre entramado de madeira.
Carpinterías de fiestras e portas resolvíanse en madeira, aparecendo a carga formal da
edificación ademais de na propia forma expresiva da volumetría nas ferraxes, chemineas e
detalles de carpintería de contras, varandas e portas.

6.14.- Estrutura da propiedade
A estrutura da propiedade do concello de Arzúa está moi transformada por mor dos procesos
de reestruturación parcelaria levados a cabo.
En concreto na zona de Arzúa foron ou están sendo sometidas a reestruturación parcelaria as
seguintes parroquias:
Nome da zona

Data de inicio

Tipo

Superficie Ha

Arzúa - A Mella – Viladavil

01/12/1977

Pública

1.861

Branzá

21/09/1972

Pública

248

Burres

08/04/1968

Pública

516

Calvos de Sobrecamiños

12/11/1977

Pública

1.174
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Campo

22/08/1970

Pública

301

Castañeda

14/09/1965

Pública

191

Castañeda - Rendal

05/09/1991

Pública

978

Dombodán

14/09/1966

Pública

510

Dombodán-Branzá II

20/09/2001

Pública

707

Oíns

14/09/1966

Pública

571

Oíns - Dodro

04/06/1986

Pública

787

Pantiñobre - Brandeso

31/07/1969

Pública

503

Rendal

14/09/1966

Pública

322

San Pedro de Lema e Santa María de Maroxo

14/04/1988

Pública

1.309

San Pedro de Vilantime

07/05/1999

Pública

806

Viñós - Tronceda

13/08/1971

Pública

254

De todas estas concentracións parcelarias compre indicar que se atopan todas rematadas a
excepción as de Dombodán-Branzá II, na fase de acordo e San Pedro de Vilantime, na fase de
bases definitivas.

6.15.- Usos
Non existe, como era en principio de esperar, unha concordancia clara entre a superficie
cultivada e as zonas chás. Moitas destas superficies, correspondentes ás penichairas
mencionadas anteriormente atópanse dedicadas a matogueira, mentres que os cultivos
ocupan moitas veces zonas con pendentes moi acusadas o cal indica que nestes casos o
relevo foi modificado mediante a construción de bancais. Cultivos e pradarías forman un
mosaico.
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Os bosques, desde o punto de vista natural, poden dividirse en 4 grupos: bosques
caducifolios acidófilos, bosques ribereños, bosques disclimax e a mestura deles.
−

Os bosques caducifolios pertencen á clase Quercetea robori-Petraeae, constituídos
por carballos, castañeiros e bidueiros.

−

Os bosques ribeireños a penas teñen entidade e pertencen á clase Alnetea glutinosae
localizándose nos cursos de auga, xeralmente en forma de sebes.

−

Máis importantes son os bosques disclimax, formados por Pinus pinaster e insignis e
Eucaliptus globulus. Este último está moi ligado á altitude, situándose
preferentemente en altitudes inferiores a 200 m.

A matogueira está formada pola orde Calluno-Ulicetalia, é dicir, brezais, toxais e retamares
atlánticos sobre solo ácido en clima oceánico ou suboceánico procedentes da degradación de
Quercetea robori-Petraeae. Como especies características, pódense citar as seguintes.
•

Ulex europaeus

•

Calluna vulgaris

•

Erica cinérea

•

Lithospermum postratum

•

Sarotamnus scoparius

O aproveitamento fundamental é para cama de gando.
Polo contrario, o medio físico presenta importantes debilidades que determinan un potencial
agrario limitado que frea as capacidades deste tipo de actividade para abordar unha
valorización e desenvolvemento eficiente do territorio baixo un modelo a grande escala, máis
aínda ante a competitividade que se esixe a este tipo de modelos nun prazo globalizado.
O aproveitamento principal do solo no concello de Arzúa é o agropecuario que se distribúe
uniforme por todo o territorio invadindo pouco a pouco zonas que antes estaban dedicadas a
arborado.
En calquera caso a agricultura e a gandería atópanse en fase de transformación e adaptación
ás novas tendencias. Estas actividades son as principais xeradoras de riqueza e emprego
conformando así unha estrutura socioeconómica baseada principalmente no sector primario
aínda que actualmente isto xa está a deixar de ser así, pasando a ser o principal productor de
riqueza o sector servicios. A escasa industria que se asenta no municipio tamén se basea no
transformación destes productos primarios aínda que cada vez vai mais en aumento.
Existen factores estruturais como a concentración parcelaria ou a existencia do mercado
agropecuario que favorecen a creación e o desenvolvemento de empresas agrícolas, que no
ano 1990 sumaban un total de 31. Os principais grupos son as explotacións gandeiras (20), os
servicios agrícolas e gandeiros ás explotacións agrícolas.
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As elevadas porcentaxes no sector agrícola fóronse reducindo desde o 61 % de ocupación en
1975 ao posterior 55,7 % en 1981, para chegar a unha taxa, reducida en comparación coas
anteriores, como é o 34,4 % actual.
O número de explotacións agrarias mantívose constante desde 1982 e notou os efectos
beneficiosos da concentración parcelaria en canto á conservación duns tamaños de
explotación aceptables sendo das mellor dimensionadas de Galicia: mais da metade teñen
unha extensión maior de cinco hectáreas e unha cuarta parte rebasan as dez hectáreas.
A gandería bovina incrementouse nun 22% entre 1982 e 1990 cunha clara orientación
comercial e producindo principalmente leite destinada á elaboración de queixos. Isto motiva
que os cultivos mais sobresaintes sexan os prados forraxeiros para a alimentación do gando
fronte ás hortalizas, etc. é dicir cultivos tradicionais que teñen unha total orientación cara ó
autoconsumo. O municipio conta con 20.000 cabezas de gando , repartidas en preto de 778
explotacións, sendo este volume gandeiro un dos mais altos de toda a provincia.
Tamén comezan a xurdir cultivos en invernadoiros, de elevado rendemento por unidade de
superficie, dedicados principalmente á producción de flor.

7.- ANÁLISE DO MODELO DE ASENTAMENTO POBOACIONAL
A poboación do Municipio, como toda a poboación de Galicia, está asentada en pequenos
núcleos que, á súa vez, se agrupan en parroquias, que son circunscricións naturais
delimitadas por ríos, regatos, corredoiras, montes, camiños, etc., segundo os casos.
Os distintos núcleos de poboación do municipio de Arzúa se atopan desperdigados por toda a
súa superficie, existindo tal vez maior concentración o redor de Arzúa e na parte sur, preto
das beiras do río Ulla.
Ó longo e ancho de toda a superficie do concello, distribúense 262 entidades de poboación,
das cales 261 se corresponden con núcleos rurais e unha co núcleo urbano.
Estes aséntanse dunha forma uniforme, cadrando principalmente coas zonas mais chas do
concello, sendo a mais despoboadas aquelas mais accidentadas.
7.1.- A parroquia de Arzúa (Santa María)
Se empraza no centro do Municipio, cara o norte, lindando coas parroquias de San Vicenzo
de Burres ao oeste, Santa María de Viladavil ao norte, Santa María de Rendal ao leste e
Santiago de Arzúa ao sur.
É unha parroquia de tamaño medio, con 853 Ha, o que representa o 5,5 % da totalidade do
Municipio. Vese cruzada polas estradas provinciais DP-0604 e AC-284 que parten da capital
do municipio e percorren Santa María cara o noroeste a primeira e cara o nordés a segunda.
De esta, dentro da parroquia, parte a DP-0602, cara o norte, mentres que a comunicación
entre núcleos se realiza por medio de estradas municipais.
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É con 17 a terceira parroquia que mais núcleos ten, que se distribúen principalmente ao leste
da AC-234, con un asentamento preferinte nos que atópanse preto da capital municipal.
Predominio de caserío espallado vinculado á estrada. O núcleo principal é Bosende, núcleo
independente e illado con caserío mesto que presenta unha medra relativa progresiva sen a
mínima importancia. A parroquia no seu conxunto presenta certa medra, sobre todo nos
núcleos próximos á capital.
Os núcleos de Bosende, Reboredo e Outeiro se consolidan como independentes e illados uns
de outros, con caserío xeralmente mesto; o resto dos núcleos forman un todo continuo en
onde é case imposíbel establecer os limites entre un e outro, con un caserío espallado. A
igrexa parroquial e o cemiterio atópanse no grupo integrado por San Salvador e A Igrexa,
actualmente englobado na delimitación do núcleo urbano de Arzúa (Santiago).
Un dos puntos máis destacados desta parroquia, é o de atoparse integrada dentro do
conxunto do Camiño de Santiago, e máis concretamente no Camiño do Norte, sendo
reseñable ó respecto, o de ser declarado Patrimonio Universal da Humanidade o 11 de
Decembro de 1993.
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7.2.- O núcleo de A Igrexa - San Salvador
A continuación inclúese a ficha do modelo de asentamento poboacional correspondente a
este núcleo:
PARROQUIA:

NÚCLEO:

ARZÚA (SANTA MARÍA)

A IGREXA – SAN SALVADOR

07.08

DATOS do NÚCLEO:
- HABITANTES

Núcleo:

17

- SITUACIÓN
Localízase na zona centro do concello e sueste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de O Covelo ao sur e O
Cruceiro ao leste.

- TOPOGRAFÍA
Situado nunha zona alta con pendente moderada cara o oeste.

- ORIENTACIÓN

Leste - Oeste

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños)
Atópase integrada por unha pista de carácter municipal, de ancho escaso e firme irregular, sen beiravías ou dominadas
pola natureza, que enlaza con diversas pistas que dan acceso ás vivendas.

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS
Núcleo integrado por dúas tipoloxías ven diferenciadas: cara o sur, a zona máis tradicional e concentrada que inclúe a
Igrexa Parroquial e o cemiterio, e cara o norte a zona dispersa con predominio da vivenda moderna.

CULTIVOS

Pequenas hortas, vides, frutais, millo e pastos.
Pastos, piñeiros, eucaliptos e carballos.
Monte alto (Piñeiros, eucaliptos e carballos)

1ª FRANXA (interior a 50 m)
2ª FRANXA (50 m a 250 m)
3ª FRANXA (250 m ou máis)
OBSERVACIÓNS:

EDIFICACIÓNS:
- Nº de VIVENDAS
- ESTADO de
CONSERVACIÓN
- TIPOLOXÍA/ALTURA

Tradicional:

4

Moderna:

9

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados de conservación.

Casa rural de pedra, con estrutura de B+I, con muros de cachotería, lucidos con morteiro de cemento, en algúns casos,
con esquinais e marcos de xanelas e portas, en cantería. Cuberta a dúas augas con acabado de tella camba, que en algúns
casos se estende sobre os anexos.
Vivenda nova con estrutura de B+I, muros de ladrillo lucidos con morteiro de cemento e cuberta a dúas augas.

- Nº de CONST. AUXILIARES

Tradicional:

3

Moderna:

12

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN
Alpendre con muros de pedra, bloque ou ladrillo, con acabado baseado en tella camba sobre pranchas de fibrocemento e
viguetas de formigón ou estrutura de madeira, empregado para gardar animais de granxa, maquinaria agrícola e apeiros de
labranza.

- HÓRREOS

Tradicional:

1

Moderno:

0

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS
Agropecuarias
Non agropecuarias

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES:
TIPO
RCL
REL-1
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DENOMINACIÓN
Igrexa Parroquial e cemiterio
Capela de San Salvador

SERVICIOS URBANÍSTICOS:
TITUL.
Ecles.
Ecles.

S.
PARC.
1.586 m²
265 m2

SERVICIO

TIPO

Abast. Auga
Saneamento
Electricidade
Alum. Público
Telefonía
Rec. Lixos
Transporte

Traída / Sí (municipal)
Sí (municipal)
Sí
Sí
Sí
Sí
Escolar
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CRITERIOS de DELIMITACIÓN:
Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as
pautas que se sinalan no artigo 23 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, se creou unha primeira poligonal
que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como máximo a 50 metros
de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, alomenos, o 50%,
pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional.
A partir desta creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o núcleo rural común de
dito núcleo.

GRADO de CONSOLIDACION:
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NÚCLEO RURAL TRADICIONAL

NÚCLEO RURAL COMÚN

66,67%

33,33%
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8.- PLANEAMENTO E AFECCIÓNS
- Planeamento Xeral
O modelo previsto no PXOM de Arzúa contempla dous solos urbanos, once sectores de solo
urbanizable delimitado e oito non delimitado, e 261 núcleos rurais espallados ó longo do
termo municipal. Dentro do solo rústico destaca, pola súa extensión o forestal e o
agropecuario.
A modificación puntual é plenamente compatible co PXOM vixente.
- Afeccións
Augas: O núcleo que se pretenden redelimitar atópanse a unha distancia de máis de cen
metros dalgún río ou corrente de auga.
Estradas: A redelimitación do núcleo non limita con estrada autonómica ou provincial
algunha.

O PXOM inclúe no catálogo varios elementos de protección patrimonial, situados no interior
do ámbito. Este elementos son: AC-37 Casa Reitoral, AR-30 Capela de San Salvador e AR-31
Igrexa Parroquial de Santa María de Arzúa.

AC-37 Casa Reitoral
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AR-30 Capela de San Salvador

AR-31 Igrexa Parroquial de Santa María
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9.- SITUACIÓN URBANÍSTICA
9.1.- Delimitación do núcleo de A Igrexa – San Salvador
Tal e como se ven indicando ó longo da presente memoria, a redelimitación do núcleo recolle
a totalidade das vivendas, mesmo tamén aquelas que foron incluídas no momento de
aprobar o PXOM.
A redelimitación do núcleo de A Igrexa – San Salvador suporá adaptar a delimitación do
PXOM ás novas determinacións da vixente LSG.
Na análise do modelo de asentamento poboacional xa se tipificou o núcleo dentro das dúas
categorías de núcleo tradicional e núcleo común indicadas nesta lexislación.
Por outra banda tamén se calculou o grao de consolidación pola edificación para verificar os
mínimos que se indican no artigo 23 da citada LSG.
Este cálculo, realizado polo método gráfico aterase ó indicado na normativa municipal.
9.2.- A normativa do PXOM no ámbito do solo non urbanizable de núcleo rural
Os núcleos delimitados polo PXOM de Arzúa están regulados pola ordenanza de Solo de
núcleo rural.
A continuación transcríbese a ordenanza de solo de núcleo rural do PXOM de Arzúa:
ORDENANZA DE SOLO DE NÚCLEO RURAL:
Art. 9.2.1. Ámbito de aplicación:
Será de aplicación nos núcleos rurais do termo, que se delimitan nos planos correspondentes
deste Plan, tanto nos ámbitos do núcleo rural tradicional como nas áreas de expansión.
Art. 9.2.2. Clasificación en grados
En función do grao de consolidación do núcleo rural distínguense dous graos, que se reflicten
nos planos de clasificación coas seguintes denominacións.
Grao 1: Solo de Núcleo Rural Tradicional
Grao 2: Áreas de expansión
Art. 9.2.3. Usos permitidos.
a) Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non
supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, volume e
tipoloxía tradicional. En todo caso, axustaranse ao disposto nos seguintes artigos da presente
normativa.
b) Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes que
non impliquen variación da súa tipoloxía, sempre que se cumpran as condicións establecidas
nos seguintes artigos da presente normativa.
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c) Novas edificacións de acordo coas regras establecidas nos seguintes artigos da presente
normativa.
d) Obras de conservación, restauración, rehabilitación e reconstrución das edificacións
tradicionais ou de especial valor arquitectónico existentes no núcleo rural, sempre que non
supoñan variación das características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do seu
volume nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir todas as condicións esixidas
pola normativa.
O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será o residencial. Así mesmo,
poderanse permitir usos comerciais, produtivos, turísticos e tradicionais ligados á vida rural,
así como pequenos talleres, sempre que non se altere a estrutura morfolóxica do
asentamento e o novo uso contribúa a revitalizar a vida rural e mellorar o nivel de vida dos
seus moradores e que, en todo caso, resulten compatibles co uso residencial.
Usos complementarios, segundo o título V da presente normativa serán:
- Industrial categorías A, B e C. En categorías B e C as edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 200 m2 construídos.
- Servicio Terciario:
Categoría Hospedaxe: grao 1º en edificio exclusivo ou compatible co residencial e grao 2º
Categoría Comercio: en planta baixa de edificio residencial, grao 1º, 1, 2.1 e 2.2, e grao 2º, 3.
Categoría Oficinas graos 1º e 3º. As edificacións serán de volume, tamaño, características e
acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250
m2 construídos.
Categoría Salas de reunión grao 1º. En planta baixa ou en edificación independente. As novas
edificacións serán de volume, tamaño, características e acabados similares ás edificacións
residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250 m2 construídos.
Categoría Residencia comunitaria. As edificacións serán de volume, tamaño, características e
acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250
m2 construídos.
- Garaxe-aparcamento: graos 1º, 2º e 3º.
- Agropecuario en nova construción: grao 1.a cunha superficie máxima construída de 100 m2,
grao 1º.c, grao 3º cunha superficie máxima construída de 200 m2 e grao 5º cunha superficie
máxima construída de 200 m2 para instalacións fixas e sen límite para desmontables.
As construcións e instalacións destinadas a actividades agropecuarias existentes no momento
da entrada en vigor da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004, que non estean amparadas
na preceptiva licencia urbanística poderán manter a súa actividade. Para os efectos de
acreditar a existencia da explotación agropecuaria e das edificacións directamente vinculadas
a ela no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, será suficiente o recoñecemento
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administrativo do conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do
territorio, acreditado segundo a Circular 1/2003, do 31 de xullo (DOG número 150, do 5 de
agosto). Nestas construcións permitiranse, logo da licencia urbanística municipal, as obras de
conservación e de reforma necesarias para o desenvolvemento da actividade agropecuaria,
adoptando as medidas correctoras oportunas para garantir as condicións sanitarias e
ambientais. Logo da autorización autonómica, poderán acometerse obras de ampliación,
incluso en volume independente, das instalacións existentes en solo de núcleo rural. Esta
ampliación deberá cumprir as condicións de edificación establecidas pola lexislación do solo e
mais polo presente plan xeral, agás no que atinxe a parcela mínima edificable, a ocupación
máxima e as distancias mínimas a vivendas e a asentamentos de poboación.
Este mesmo réxime seralles de aplicación ás construcións amparadas na preceptiva licencia e
destinadas a explotacións agropecuarias que existían antes da entrada en vigor da Lei
9/2002.
- Dotacional:
Categoría Equipamento: clases 1, 2, 3, 4 e 5. Como uso complementario ao residencial ou en
edificación de uso exclusivo. Neste caso as edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 250 m2 construídos.
Categoría Servicios urbanos: clases 1, 2, 3 e 4. As edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 250 m2 construídos.
Art. 9.2.4. Usos prohibidos.
1. Fica prohibido o derrube ou demolición das construcións existentes, salvo nos seguintes
supostos:
a) Aquelas construcións sen interese arquitectónico algún nos que, polo seu reducido tamaño
ou imposibilidade de acceso, non sexa posible a súa recuperación, restauración ou
reconstrución para calquera uso dos autorizados nesta normativa.
b) As edificacións de escaso valor histórico ou etnográfico das que, estando en ruína material
de acordo coa lexislación urbanística, con evidente perigo para as persoas ou cosas, non sexa
viable a súa recuperación total ou parcial.
c) Todos os engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de calquera edificación
primitiva, ou que polos materiais en eles empregados supoñan un efecto distorsionador para
a harmonía e estética do conxunto edificatorio. Igualmente todos os alpendres, almacéns e
edificacións auxiliares que estean nas mesmas condicións.
Nos supostos previstos no número anterior, solicitarase licencia de demolición acompañando
ao proxecto técnico un estudio xustificado e motivado do cumprimento e veracidade das
circunstancias que concorren de acordo co especificado anteriormente.
2. As edificacións, xa sexan de vivenda, auxiliares ou de outro uso, cuia tipoloxía non
responda ás do asentamento no que se ubiquen.
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3. Vivendas apegadas, proxectadas en serie, de características similares e colocadas en
continuidade en máis de tres unidades.
4. Naves industriais de calquera tipo.
5. Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen
a morfoloxía da paisaxe do lugar.
6. A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no planeamento, así
como a ampliación dos existentes e o derrube, de maneira inxustificada, de muros
tradicionais dos rueiros ou corredoiras.
7. As novas instalacións destinadas á produción agropecuaria agás as pequenas construcións
destinadas a usos gandeiros para autoconsumo.
8. Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construcións, pola natureza dos procesos de
produción, polas actividades a desenvolver ou por outras condicións, aínda cumprindo cos
requirimentos da lexislación medioambiental, non sexan propios do asentamento rural.
9. A plantación de especies arbóreas de crecemento rápido ou calquera nova plantación
forestal que constitúan masa arbórea.
Art. 9.2.5. Condicións Xerais.
Cumprirán coas condicións xerais da edificación reseñadas no título correspondente así como
na lexislación do solo correspondente.
Art. 9.2.6. Condicións da edificación
1. As novas edificacións que se pretendan emprazar nos núcleos rurais identificaranse coas
características propias do lugar e estarán encamiñadas a consolidar a trama rural existente.
Todas elas cumprirán as seguintes condicións:
a) A parcela mínima edificable non será inferior a 300 metros cadrados na delimitación do
núcleo tradicional (grao 1) salvo casos excepcionais debidamente xustificados de parcelas
inferiores ubicadas entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanzar a parcela mínima.
Na área de expansión (grao 2), a parcela mínima edificable non será inferior a 600 metros
cadrados.
Condicións de segregación: Para parcelas existentes, respectaranse as segregacións
concedidas ao amparo da anterior normativa. Para novas segregacións en núcleo tradicional
e para a redacción dos Plans Especiais de Protección e Mellora do Medio Rural, fronte mínimo
de 12 m cos lindeiros o máis rectos e ortogonais posible.
A franxa de parcela afectada pola fixación de aliñacións será de cesión gratuíta ó concello
salvo a existencia de peches tradicionais de pedra ou edificacións tradicionais, que
prevalecerán sobre indicado nos planos de ordenación, non computando polo tanto ós
efectos do cumprimento das condicións de parcela.

35 de 44

Modificación Puntual do Plan Xeral de Ordenación de Arzúa no N.R. de A igrexa – San Salvador

Nas zonas laterais de protección e de protección do contorno do Camiño Francés non se
permiten novas aliñacións nin aumentos de edificabilidade segundo o disposto no artigo 18.3
da Lei 3/1996 de Protección dos Camiños de Santiago nin parcelamentos nin agregacións de
parcela mentres non se aprobe o Plan Especial de protección e promoción previsto na Lei, en
aplicación do establecido na Disposición Transitoria Terceira.
b) Edificabilidade:
Grao 1: 0,60 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Grao 2: 0,40 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Non computarán os semisotos que sobresaian un metro como máximo sobre a rasante do
terreo, sempre e cando se destinen a garaxe, instalacións da vivenda ou trasteiros de menos
de 10 m2.
c) Ocupación máxima:
Grao 1: 50%.
Grao 2: 30%
Fican exentos do cumprimento dos parámetros anteriores aqueles casos, dentro da
delimitación do Solo de Núcleo Rural Tradicional, nos que se demostre a imposibilidade física
diso por tratarse de parcelas entre medianeiras existentes sen posibilidade de ampliación ou
por se tratar de soares froito dun derrube previo, sempre e cando na propia parcela sexa
posible erguer construcións aptas para o uso permitido a que se destine.
d) As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes
coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento.
En tal sentido esixiranse os seguintes condicionantes:
Volumetría: estará constituída por un volume principal de planta preferentemente
rectangular ó que se poderán adosar outros en planta baixa que en todo caso se integrarán
na prolongación da cuberta do piso superior. En plantas altas permítese a construción de
balcóns de tipo corredor e galerías.
Paramentos verticais: Utilizarase como acabado preferente o revestimento continuo de
morteiro para tódalas fachadas en cores brancas ou claras. Permítese como segunda solución
o emprego da pedra, debendo ser, de acordo co entorno, de cachotería de lousa. Nos casos
excepcionais e xustificados pola calidade arquitectónica pódese usar outro tipo de solución
construtiva en pedra, madeira en revestimentos ou outro tipo de materiais que cumpran a
mesma función (metal, formigón, tramas metálicas prefabricadas, etc.) e que en todo caso
harmonicen co entorno, debendo conter o proxecto presentado xustificación expresa de tal
extremo. En todo caso rexéitanse os acabados brillantes ou reflectantes.
Forma e dimensión dos ocos: Os ocos serán rectangulares de dimensión preferente vertical ou
cadrados. Esta condición non será esixible para grandes cristaleiras en galerías tanto en
planta baixa como en planta alta.
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Carpinterías: O material empregado nas carpinterías será preferentemente a madeira. Tamén
se poderá usar o aluminio con acabado lacado en cores e tons dos recollidos entre os
tradicionais do lugar. Prohíbese, salvo autorización previa do concello o uso de aluminios en
acabados metálicos (anodizados, pulidos, etc.)
Corpos anexos: as mesmas condición rexerán para os corpos anexos, contiguos ou separados
da vivenda.
e) O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes no
núcleo rural. No caso de que resulte imprescindible superalo por esixencias do uso ou
actividade, deberase descompoñer en dous ou máis volumes conectados entre si, co fin de
adaptar as volumetrías ás tipoloxías tradicionais propias do medio rural. En todo caso,
deberanse adoptar as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual
sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos.
f) A altura da edificación non excederá de planta baixa e piso, nin dun máximo de 7 metros
medidos na forma establecida na presente normativa.
g) A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes no asentamento,
nunca superior a 40ᵒ, e estará formada por planos continuos sen quebras nas súas vertentes.
Permítese o aproveitamento baixo cuberta, como prolongación da vivenda inferior, recibindo
a súa iluminación e ventilación polos testeiros e por xanelas inclinadas situadas no plano das
vertentes das cubertas. De acordo coa tipoloxía da zona os materiais a utilizar no remate da
cubrición serán a tella cerámica tipo país. De modo excepcional e xustificado suficientemente
poderán utilizarse outros materiais previa autorización do concello. Quedan prohibidas as
mansardas ou bufardas. A altura máxima de cumieira será de 3,50 m sobre a altura máxima
permitida.
h) Para as novas construcións a tipoloxía edificatoria será illada, excepto casos de edificación
conxunta, onde poderán apegarse ata un máximo de tres. Nas parcelas lindantes con
edificacións existentes de carácter non tradicional construídas sobre o lindeiro común será
obrigatorio o adose. A separación a lindeiros, caso de non producirse o adose, non será nunca
inferior a 3 metros. Para as novas construcións serán obrigatorios, salvo en aliñacións
estables ou consolidadas, os recuamentos mínimos en relación ás vías de acceso fixados como
aliñacións nos planos de ordenación dos núcleos rurais.
i) Para autorizar as edificacións esixirase ter resoltos, con carácter previo e a costa do
promotor, alomenos os servicios de acceso rodado, fornecemento de auga, evacuación e
tratamento das augas residuais e subministro de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a
execución simultánea coa edificación.
k) A instalación de invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen con
materiais lixeiros e facilmente desmontables non estará suxeita ás condicións de edificación
establecidas neste artigo.
Art. 9.2.7. Planeamento en Núcleo Rural.
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No medio rural poderanse redactar Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do
Medio Rural coa regulación e finalidades fixadas na presente normativa e na lexislación do
solo vixente.
Art. 9.2.8. Condicións especiais dos núcleos afectados por estradas autonómicas e
provinciais.
Para edificar nas áreas de expansión dos núcleos rurais lindantes coas estradas autonómicas
prohíbense os novos accesos a estas, debendo realizarse estes a través doutras vías locais
existentes ou proxectadas, en concreto nos seguintes núcleos, ordenados en función das
estradas ás que dan fronte:
CP-0603: Alto de Goimil.
CP-0604: O Sebio, Orxal, Xibeirós, Bosende e Paxe.
AC-234: O Pedral, Torneiros, A Cañota, Os Rascados, Fonxe, O Capelán, O Pazo e o
Piñeiral.
AC-905: Carballos Altos, A Cruz de Pastoriza, Pastoriza A Nova, Igrexa, Cima de Vila,
Casal de Abiaxo, Os Campos, Nabás, Os Monteiros, A Torre e Dombodán.
AC-240: Salmonte
AC-207: todas as parcelas de área de expansión entre A Torre e O Empalme.
Art. 9.2.9. Condicións especiais para os núcleos do Camiño de Santiago.
Nos núcleos afectados polo Camiño de Santiago deberán preservarse os valores tradicionais,
parcelación, peches, arborado, fontes e elementos relacionados coa auga, camiños, volumes,
alturas, forma de ocos, cubertas e beirís e o rexeitamento de aquelas outras actuacións que
menoscaben a apreciación do ben dentro do contorno.
En todo caso será de aplicación a Lei 8/1995 , do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de
Galicia e a Lei 3/1996, do 10 de marzo, de Protección dos Camiños de Santiago.
(...)
Tal e como pode apreciarse a ordenanza de solo de núcleo rural é plenamente compatible co
disposto na LSG, motivo polo cal considérase plenamente de aplicación ó novo núcleo de a
Igrexa – San Salvador.
10.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN
10.1.- Modificación para redelimitar o núcleo rural de A Igrexa – San Salvador
Logo da análise do modelo de asentamento poboacional, e atendendo ós obxectivos
plantexados na presente memoria, o núcleo de A Igrexa -San Salvador queda delimitado
como figuran nos planos que acompañan a presente modificación puntual.
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A tal efecto modificaranse os planos de ordenación do termo municipal C-21 e os
correspondentes á delimitación do núcleo rural de A Igrexa – San Salvador.
De acordo co disposto na LSG o núcleo de a Igrexa – San Salvador, na súa franxa sur,
considérase tradicional, e común no resto.
Analizado o parcelario existente no núcleo de Igrexa-San Salvador observouse que as
parcelas existentes non se axustan ó disposto, de maneira xenérica, na ordenanza de solo de
núcleo rural. Tendo en conta esta cuestión tamén procede modificar a ordenanza de solo e
núcleo rural de xeito que se adapte á realidade desta nova delimitación.
En función da ordenanza modificada calculouse a consolidación edificatoria do núcleo rural.
O cumprimento do grao de consolidación exprésase a continuación:
A IGREXA – SAN SALVADOR

Núcleo

Nº de
Parcelas
Edificadas
(N.T)

Nº de
Parcelas
Edificables
(N.T)

Consolidación
%

Nº de
Parcelas
Edificadas
(N.C.)

Nº de
Parcelas
Edificables
(N.C.)

Consolidación
%

A Igrexa – San
Salvador

10

5

66,67

7

14

33,33

10.2.- Modificación da normativa para incluír a tipoloxía do núcleo de A Igrexa – San Salvador
Tendo en conta todo o anterior proponse que a este núcleo delimitado con amaño á nova
lexislación vixente (Lei 2/2016 do solo de Galicia) lle sexa de aplicación o disposto na
ordenanza de solo de núcleo rural na categoría de núcleo tradicional e área de expansión,
contemplada no PXOM vixente coas modificacións antes indicadas.
A tal efecto, coa presente modificación puntual modificarase a ordenanza correspondente.
11.- DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS DA MODIFICACIÓN
A presente modificación puntual levará aparellado a diminución da superficie delimitada de
solo de núcleo rural. Esta diminución suporá a redución do número de vivendas que se poden
executar neste núcleo.

Superficies planeamento vixente
71.975 m2

Superficies tras a modificación
45.504 m2

Como se pode apreciar da táboa axunta coa presente modificación puntual prodúcese unha
diminución de 26.471 m2 de superficie delimitada, que repercute na edificabilidade
residencial, co que non se considera necesario prever un aumento de dotacións ou reforzo
das infraestruturas previstas no PXOM.
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12.- NORMATIVA
Modifícase o artigo 9.2.2. Clasificación en graos, do capítulo 2. Ordenanza de solo de núcleo
rural, Título IX. Condicións particulares da edificación en solo de núcleo rural. Ordenanzas, do
PXOM de Arzúa, o cal queda redactada como segue:
Art. 9.2.2. Clasificación en grados
En función do grao de consolidación do núcleo rural distínguense dous graos, que se reflicten
nos planos de clasificación coas seguintes denominacións.
Grao 1: solo de núcleo rural tradicional. Será de aplicación no ámbito dos núcleos
tradicionais delimitados no PXOM de Arzúa así como no ámbito tradicional do núcleo de A
Igrexa – San Salvador delimitado con amaño ó disposto na modificación puntual do PXOM
no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador.
Grao 2: áreas de expansión. Será de aplicación no ámbito das áreas de expansión
delimitadas no PXOM de Arzúa así como no ámbito común do núcleo de A Igrexa – San
Salvador delimitado con amaño ó disposto na modificación puntual do PXOM no núcleo
rural de A Igrexa – San Salvador.
Art. 9.2.6. Condicións da edificación
1. As novas edificacións que se pretendan emprazar nos núcleos rurais identificaranse coas
características propias do lugar e estarán encamiñadas a consolidar a trama rural existente.
Todas elas cumprirán as seguintes condicións:
a) A parcela mínima edificable non será inferior a 300 metros cadrados na delimitación
do núcleo tradicional (grao 1) salvo casos excepcionais debidamente xustificados de
parcelas inferiores ubicadas entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanzar a
parcela mínima.
Na área de expansión (grao 2), a parcela mínima edificable non será inferior a 600
metros cadrados.
Condicións de segregación: Para parcelas existentes, respectaranse as segregacións
concedidas ao amparo da anterior normativa. Para novas segregacións en núcleo e
para a redacción dos Plans Especiais de Protección e Mellora do Medio Rural, fronte
mínimo de 12 m, cos lindeiros o máis rectos e ortogonais posible. No caso particular
do núcleo de A Igrexa - San Salvador, para novas segregacións estarase ao disposto
no seguinte parágrafo.
•

Solo de núcleo rural tradicional: parcela mínima de 500 m² e fronte
mínimo de 12 m.

•

Solo de núcleo común: parcela mínima de 1000 m² e fronte mínimo de
16 m.

A franxa de parcela afectada pola fixación de aliñacións será de cesión gratuíta ó
concello salvo a existencia de peches tradicionais de pedra ou edificacións
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tradicionais, que prevalecerán sobre indicado nos planos de ordenación, non
computando polo tanto ós efectos do cumprimento das condicións de parcela.
Nas zonas laterais de protección e de protección do contorno do Camiño Francés non
se permiten novas aliñacións nin aumentos de edificabilidade segundo o disposto no
artigo 18.3 da Lei 3/1996 de Protección dos Camiños de Santiago nin parcelamentos
nin agregacións de parcela mentres non se aprobe o Plan Especial de protección e
promoción previsto na Lei, en aplicación do establecido na Disposición Transitoria
Terceira.

b) Edificabilidade:
Grao 1: 0,60 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Grao 2: 0,40 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Non computarán os semisotos que sobresaian un metro como máximo sobre a
rasante do terreo, sempre e cando se destinen a garaxe, instalacións da vivenda ou
trasteiros de menos de 10 m2.
c) Ocupación máxima:
Grao 1: 50%.
Grao 2: 30%
Fican exentos do cumprimento dos parámetros anteriores aqueles casos, dentro da
delimitación do Solo de Núcleo Rural Tradicional, nos que se demostre a
imposibilidade física diso por tratarse de parcelas entre medianeiras existentes sen
posibilidade de ampliación ou por se tratar de soares froito dun derrube previo,
sempre e cando na propia parcela sexa posible erguer construcións aptas para o uso
permitido a que se destine.
d) As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán
acordes coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento.
En tal sentido esixiranse os seguintes condicionantes:
Volumetría: estará constituída por un volume principal de planta preferentemente
rectangular ó que se poderán adosar outros en planta baixa que en todo caso se
integrarán na prolongación da cuberta do piso superior. En plantas altas permítese a
construción de balcóns de tipo corredor e galerías.
Paramentos verticais: Utilizarase como acabado preferente o revestimento continuo
de morteiro para tódalas fachadas en cores brancas ou claras. Permítese como
segunda solución o emprego da pedra, debendo ser, de acordo co entorno, de
cachotería de lousa. Nos casos excepcionais e xustificados pola calidade
arquitectónica pódese usar outro tipo de solución construtiva en pedra, madeira en
revestimentos ou outro tipo de materiais que cumpran a mesma función (metal,
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formigón, tramas metálicas prefabricadas, etc.) e que en todo caso harmonicen co
entorno, debendo conter o proxecto presentado xustificación expresa de tal
extremo. En todo caso rexéitanse os acabados brillantes ou reflectantes.
Forma e dimensión dos ocos: Os ocos serán rectangulares de dimensión preferente
vertical ou cadrados. Esta condición non será esixible para grandes cristaleiras en
galerías tanto en planta baixa como en planta alta.
Carpinterías: O material empregado nas carpinterías será preferentemente a
madeira. Tamén se poderá usar o aluminio con acabado lacado en cores e tons dos
recollidos entre os tradicionais do lugar. Prohíbese, salvo autorización previa do
concello o uso de aluminios en acabados metálicos (anodizados, pulidos, etc.)
Corpos anexos: as mesmas condición rexerán para os corpos anexos, contiguos ou
separados da vivenda.
e) O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais
existentes no núcleo rural. No caso de que resulte imprescindible superalo por
esixencias do uso ou actividade, deberase descompoñer en dous ou máis volumes
conectados entre si, co fin de adaptar as volumetrías ás tipoloxías tradicionais
propias do medio rural. En todo caso, deberanse adoptar as medidas correctoras
necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a mínima
alteración do relevo natural dos terreos.
f) A altura da edificación non excederá de planta baixa e piso, nin dun máximo de 7
metros medidos na forma establecida na presente normativa.
g) A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes no
asentamento, nunca superior a 40ᵒ, e estará formada por planos continuos sen
quebras nas súas vertentes. Permítese o aproveitamento baixo cuberta, como
prolongación da vivenda inferior, recibindo a súa iluminación e ventilación polos
testeiros e por xanelas inclinadas situadas no plano das vertentes das cubertas. De
acordo coa tipoloxía da zona os materiais a utilizar no remate da cubrición serán a
tella cerámica tipo país. De modo excepcional e xustificado suficientemente poderán
utilizarse outros materiais previa autorización do concello. Quedan prohibidas as
mansardas ou bufardas. A altura máxima de cumieira será de 3,50 m sobre a altura
máxima permitida.
h) Para as novas construcións a tipoloxía edificatoria será illada, excepto casos de
edificación conxunta, onde poderán apegarse ata un máximo de tres. Nas parcelas
lindantes con edificacións existentes de carácter non tradicional construídas sobre o
lindeiro común será obrigatorio o adose. A separación a lindeiros, caso de non
producirse o adose, non será nunca inferior a 3 metros. Para as novas construcións
serán obrigatorios, salvo en aliñacións estables ou consolidadas, os recuamentos
mínimos en relación ás vías de acceso fixados como aliñacións nos planos de
ordenación dos núcleos rurais.
i)
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evacuación e tratamento das augas residuais e subministro de enerxía eléctrica ou,
noutro caso, garantir a execución simultánea coa edificación.
k) A instalación de invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen
con materiais lixeiros e facilmente desmontables non estará suxeita ás condicións de
edificación establecidas neste artigo.

Arzúa, abril de 2018
Por Estudio Técnico Gallego S.A.

Isidro López Yáñez
Arquitecto
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PLANOS
PLANOS DE AVANCE DE PROPOSTA

Nº

TÍTULO

MP-01a

Estado actual. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais

1/10.000

MP-01b

Estado actual. Clasificación Xeral do solo e sistemas xerais

1/5.000

MP-02a

Delimitación NR anulada

1/2.000

MP-02b

Delimitación NR vixente

1/2.000

MP-03

Estado actual

1/1.000

MP-04a

Estado modificado. Clasificación xeral do solo e sistemas xerais

1/10.000

MP-04b

Estado modificado. Clasificación xeral do solo e sistemas xerais

1/5.000

MP-05

Ordenación dos núcleos rurais

1/2.000

MP-06

Comparativa de delimitacións

1/2.000

MP-07

Análise do grao de consolidación

1/2.000
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I. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO PARA A MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PLAN XERAL
DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE ARZÚA NO NÚCLEO RURAL DE A IGREXA-SAN SALVADOR

1.- OBXECTIVOS DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DO PXOM
O obxecto do presente documento é a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación
Municipal do concello de Arzúa, co obxecto redelimitar o núcleo de A Igrexa-San Salvador, na
parroquia de Santa María de Arzúa, para dar cumprimento á sentenza xudicial, que anula a
delimitación do núcleo rural de A Igrexa no planeamento vixente.
O promotor da presente modificación puntual é o Concello de Arzúa competente por tratarse
dunha modificación puntual de planeamento xeral municipal.
2.- ALCANCE E CONTIDO DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
2.1.- Antecedentes
A día de hoxe o concello, a nivel urbanístico, réxese polo Plan Xeral de Ordenación Municipal
aprobado definitivamente en outubro de 2008.
A figura de ordenación urbanística municipal vixente é o Plan Xeral de Ordenación Municipal
(PXOM), aprobado o 6 de outubro do 2008, polo que ten certo percorrido. Durante o período
de vixencia deste planeamento so se tramitou unha modificación puntual.
Logo de analizado o planeamento vixente sobre a cartografía actualizada obtéñense os
seguintes datos:
O solo clasificado polo PXOM vixente como solo urbano ocupa unha superficie total de 88,66
Ha, distribuída en catro urbanos, que supón o 0,62% do termo municipal.
Existen varios sectores de solo urbanizable, tanto delimitado como non delimitado, que
representan un 1,30% do total.
En canto ao solo de núcleo rural, coas súas dúas clasificacións, un 5,34 % do termo municipal,
distribuído en 262 entidades rurais de poboación e un 92,74 % como solo rústico protexido, do
que, un 37,09 % é de protección forestal, un 10,25 % é de protección de augas e un 43,23 % é
agropecuario.
A sentenza 00483/2014 do TSXG anulou, entre outras a delimitación do núcleo rural de A
Igrexa, na parroquia de Santa María. Desta extráense literalmente os parágrafos seguintes:
“En lo que se refiere a la delimitación del núcleo rural de A Igrexa, de la parroquia de Santa
María, y reconocido por la codemandada la existencia de error en la Ficha del Núcleo en la que
se reconoce la existencia de cuatro viviendas tradicionales, cuando en realidad según dicha
parte sólo existían dos, ha de tenerse en cuenta que el artículo 13 Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, establece precisamente unas reglas de delimitación con medición a partir de las
edificaciones tradicionales, por lo que el referido error conduce a la necesaria anulación del
P.G.O.M. en tal extremo tal y como ha sido recogido en el mismo el referido núcleo, dándose la
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circunstancia de que incluso dicha Ficha se refiere en cuanto al epígrafe sobre estado de
conservación a “una única vivienda”, y ello sin perjuicio de lo que procediera en su día a
aprobar en relación a la realidad que concurra y que difiere de la plasmada en la indicada
Ficha, siendo de apuntar también la necesaria observancia de lo establecido en el artículo
32.2.a) Ley 9/2002 en cuanto a la relación entre clasificación del suelo y terrenos afectados por
la resolución firme de concentración parcelaria.”
(...)
“anulamos en parte dicha Orden y P.G.O.M. de Arzúa, única y exclusivamente en los extremos
indicados en los Fundamentos de Derecho NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO de esta Sentencia,
sobre indebido reconocimiento de sexta planta en edificio, de cuatro alturas en porción de la c/
Calvo Sotelo y de núcleo rural de A Igrexa – Santa María-;”
É dicir, a anulación da delimitación do núcleo rural de A Igrexa, se debe, fundamentalmente á
ausencia dun número significativo de vivendas tradicionais que permita aplicar o artigo 13 da
Lei 9/2002.
Esta cuestión invalida claramente a delimitación vixente do ámbito como solo de núcleo rural.
Porén, logo de anulada a delimitación deste núcleo entrou en vigor a Lei 2/2016 que recoñece
un novo estatus de solo de núcleo rural, dependente non so do número de vivendas
tradicionais se non da consolidación destas e das novas vivendas.
Tal e como se indicou no parágrafo precedente preténdese levar a cabo a redelimitación do
núcleo rural na parroquia de Santa María de Arzúa, en concreto o núcleo de A Igrexa-San
Salvador adaptado á LSG, dando cumprimento á sentenza xudicial que anula a delimitación do
mesmo.
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A existencia de vivendas na zona, algunha delas tradicional, conformando un asentamento de
poboación recoñecido como tal nos censos e padróns oficiais, tal e como se pode apreciar na
fotografía aérea dos anos 50, o que fai que sexa posible considerar a zona que se anula da
delimitación, como solo de núcleo rural.
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A este respecto resulta un mandato desta mencionada Lei a delimitación dos núcleos rurais
existente no territorio cando no artigo 23.2 menciona:
O planeamento, en congruencia co modelo de asentamento poboacional que incorpore
no estudo do medio rural, delimitará os núcleos rurais do seu ámbito de aplicación (...)
Esta redelimitación do núcleo de A Igrexa-San Salvador baséase polo tanto na pretensión
municipal de recoller as vivendas existentes, regularizando a situación das mesmas, logo da
anulación da clasificación e delimitación do núcleo de A Igrexa, na que se atopaban recollidas.
O interese público da modificación puntual ven avalado pola necesidade de adaptar o
planeamento vixente á sentenza ditada, asegurando unha delimitación que, sendo compatible
co indicado nela, responda á realidade preexistente, tanto pola existencia de edificación
tradicionais como polas do contorno.
2.2.- Obxectivos e alcance
Os obxectivos e criterios para a modificación puntual das NSPM son os seguintes:
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-

Recoller dentro da delimitación de solo de núcleo rural de A Igrexa-San Salvador as
vivendas existentes na súa periferia.
Ordenar a posición das edificacións e peches con respecto ós viarios existentes.
Mellorar o réxime xurídico das edificacións existentes.
Regularizar as vivendas que quedaron fora da delimitación do solo de núcleo rural
por aplicación da sentenza 000483/2014 do TSXG.

2.3.- Contido da Modificación Puntual
O contido da modificación puntual encamíñase así á redelimitación do núcleo de a Igrexa-San
Salvador, na parroquia de Santa María de Arzúa, coa finalidade de recoller as vivendas que
quedaron fora da delimitación do solo de núcleo rural por aplicación da referida sentenza.
A tal efecto realizarse unha redelimitación e categorización deste núcleo de acordo co indicado
no artigo 23 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
O documento que se tramitará conterá a seguinte documentación:
− Unha memoria xustificativa da necesidade de acometer a modificación puntual, a
descrición e xustificación da nova ordenación proposta, o cumprimento da nova
lexislación urbanística vixente e a cuantificación das novas superficies.
− Un estudo do medio rural e análise do modelo de asentamento poboacional.
− Planos de información urbanística, referentes á ubicación, contextualización, relación
co planeamento vixente e estado actual en relación co estado dos terreos e as
infraestruturas urbanísticas.
− Planos coa nova ordenación urbanística proposta.

3.- PROPOSTA DE ALTERNATIVAS (RAZOABLES E TÉCNICA E AMBIENTALMENTE VIABLES)
Exponse tres alternativas:
•
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Alternativa 0: Non executar a sentenza xudicial e deixar o PXOM como foi aprobado
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•

Alternativa 1: Modificación puntual incluíndo unicamente as construcións que se
atopan cara o sur, tendo en conta a delimitación das NN.SS.

•

Alternativa 2: Modificación puntual incluíndo a totalidade de vivendas que quedarían
fora da delimitación do solo de núcleo por sentenza xudicial, buscando un equilibrio
entre os núcleos de A Igrexa e San Salvador.
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A alternativa 0 non se considera viable pois supón pois supón non executar a sentenza xudicial.
As alternativas 1 a 2 parten de solucionar os problemas desas vivendas que, non sendo ilegais,
e conformando unha estrutura de asentamento propia, van quedar fóra de ordenación e das
delimitacións de solo de núcleo rural vixentes.

4.- DESENVOLVEMENTO PREVISIBLE DA MODIFICACIÓN PUNTUAL
Tal e como se ven indicando ó longo da presente memoria, a redelimitación do núcleo recolle
a totalidade das vivendas, non só daquelas que quedaron fóra de ordenación por sentenza
xudicial, senón tamén aquelas que foron incluídas no momento de aprobar o PXOM.
A modificación plantexada afecta polo tanto a dous ordes: unha modificación planimétrica que
afecta a unha serie de fincas e unha modificación normativa máis xenérica, e que afecta á
ordenanza de solo de núcleo rural para englobar as novas tipoloxías que se inclúen en Arzúa
derivadas da adaptación da delimitación do núcleo de A Igrexa-San Salvador á Lei 2/2016, do
solo de Galicia.
Polo que respecta á modificación puntual normativa a continuación reprodúcese literalmente
o texto vixente:
ORDENANZA DE SOLO DE NÚCLEO RURAL:
Art. 9.2.1. Ámbito de aplicación:
Será de aplicación nos núcleos rurais do termo, que se delimitan nos planos correspondentes
deste Plan, tanto nos ámbitos do núcleo rural tradicional como nas áreas de expansión.
Art. 9.2.2. Clasificación en grados
En función do grao de consolidación do núcleo rural distínguense dous graos, que se reflicten
nos planos de clasificación coas seguintes denominacións.
Grao 1: Solo de Núcleo Rural Tradicional
Grao 2: Áreas de expansión
Art. 9.2.3. Usos permitidos.
a) Obras de conservación e restauración das edificacións existentes, sempre e cando non
supoñan variación das características esenciais do edificio, nin alteración do lugar, volume e
tipoloxía tradicional. En todo caso, axustaranse ao disposto nos seguintes artigos da presente
normativa.
b) Obras de rehabilitación e ampliación en planta ou altura das edificacións existentes que non
impliquen variación da súa tipoloxía, sempre que se cumpran as condicións establecidas nos
seguintes artigos da presente normativa.
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c) Novas edificacións de acordo coas regras establecidas nos seguintes artigos da presente
normativa.
d) Obras de conservación, restauración, rehabilitación e reconstrución das edificacións
tradicionais ou de especial valor arquitectónico existentes no núcleo rural, sempre que non
supoñan variación das características esenciais do edificio nin alteración do lugar, do seu
volume nin da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de cumprir todas as condicións esixidas pola
normativa.
O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será o residencial. Así mesmo,
poderanse permitir usos comerciais, produtivos, turísticos e tradicionais ligados á vida rural, así
como pequenos talleres, sempre que non se altere a estrutura morfolóxica do asentamento e o
novo uso contribúa a revitalizar a vida rural e mellorar o nivel de vida dos seus moradores e
que, en todo caso, resulten compatibles co uso residencial.
Usos complementarios, segundo o título V da presente normativa serán:
- Industrial categorías A, B e C. En categorías B e C as edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 200 m2 construídos.
- Servicio Terciario:
Categoría Hospedaxe: grao 1º en edificio exclusivo ou compatible co residencial e grao 2º
Categoría Comercio: en planta baixa de edificio residencial, grao 1º, 1, 2.1 e 2.2, e grao 2º, 3.
Categoría Oficinas graos 1º e 3º. As edificacións serán de volume, tamaño, características e
acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250 m2
construídos.
Categoría Salas de reunión grao 1º. En planta baixa ou en edificación independente. As novas
edificacións serán de volume, tamaño, características e acabados similares ás edificacións
residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250 m2 construídos.
Categoría Residencia comunitaria. As edificacións serán de volume, tamaño, características e
acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación máxima de 250 m2
construídos.
- Garaxe-aparcamento: graos 1º, 2º e 3º.
- Agropecuario en nova construción: grao 1.a cunha superficie máxima construída de 100 m 2,
grao 1º.c, grao 3º cunha superficie máxima construída de 200 m2 e grao 5º cunha superficie
máxima construída de 200 m2 para instalacións fixas e sen límite para desmontables.
As construcións e instalacións destinadas a actividades agropecuarias existentes no momento
da entrada en vigor da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004, que non estean amparadas na
preceptiva licencia urbanística poderán manter a súa actividade. Para os efectos de acreditar a
existencia da explotación agropecuaria e das edificacións directamente vinculadas a ela no
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momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, será suficiente o recoñecemento administrativo
do conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, acreditado
segundo a Circular 1/2003, do 31 de xullo (DOG número 150, do 5 de agosto). Nestas
construcións permitiranse, logo da licencia urbanística municipal, as obras de conservación e
de reforma necesarias para o desenvolvemento da actividade agropecuaria, adoptando as
medidas correctoras oportunas para garantir as condicións sanitarias e ambientais. Logo da
autorización autonómica, poderán acometerse obras de ampliación, incluso en volume
independente, das instalacións existentes en solo de núcleo rural. Esta ampliación deberá
cumprir as condicións de edificación establecidas pola lexislación do solo e mais polo presente
plan xeral, agás no que atinxe a parcela mínima edificable, a ocupación máxima e as distancias
mínimas a vivendas e a asentamentos de poboación.
Este mesmo réxime seralles de aplicación ás construcións amparadas na preceptiva licencia e
destinadas a explotacións agropecuarias que existían antes da entrada en vigor da Lei 9/2002.
- Dotacional:
Categoría Equipamento: clases 1, 2, 3, 4 e 5. Como uso complementario ao residencial ou en
edificación de uso exclusivo. Neste caso as edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 250 m2 construídos.
Categoría Servicios urbanos: clases 1, 2, 3 e 4. As edificacións serán de volume, tamaño,
características e acabados similares ás edificacións residenciais existentes, cunha limitación
máxima de 250 m2 construídos.
Art. 9.2.4. Usos prohibidos.
1. Fica prohibido o derrube ou demolición das construcións existentes, salvo nos seguintes
supostos:
a) Aquelas construcións sen interese arquitectónico algún nos que, polo seu reducido tamaño
ou imposibilidade de acceso, non sexa posible a súa recuperación, restauración ou
reconstrución para calquera uso dos autorizados nesta normativa.
b) As edificacións de escaso valor histórico ou etnográfico das que, estando en ruína material
de acordo coa lexislación urbanística, con evidente perigo para as persoas ou cosas, non sexa
viable a súa recuperación total ou parcial.
c) Todos os engadidos que desvirtúen a tipoloxía, forma e volume de calquera edificación
primitiva, ou que polos materiais en eles empregados supoñan un efecto distorsionador para a
harmonía e estética do conxunto edificatorio. Igualmente todos os alpendres, almacéns e
edificacións auxiliares que estean nas mesmas condicións.
Nos supostos previstos no número anterior, solicitarase licencia de demolición acompañando
ao proxecto técnico un estudio xustificado e motivado do cumprimento e veracidade das
circunstancias que concorren de acordo co especificado anteriormente.
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2. As edificacións, xa sexan de vivenda, auxiliares ou de outro uso, cuia tipoloxía non responda
ás do asentamento no que se ubiquen.
3. Vivendas apegadas, proxectadas en serie, de características similares e colocadas en
continuidade en máis de tres unidades.
4. Naves industriais de calquera tipo.
5. Aqueles movementos de terras que supoñan unha agresión ao medio natural ou que varíen a
morfoloxía da paisaxe do lugar.
6. A apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean contemplados no planeamento, así
como a ampliación dos existentes e o derrube, de maneira inxustificada, de muros tradicionais
dos rueiros ou corredoiras.
7. As novas instalacións destinadas á produción agropecuaria agás as pequenas construcións
destinadas a usos gandeiros para autoconsumo.
8. Aqueles usos que, xa sexa polo tamaño das construcións, pola natureza dos procesos de
produción, polas actividades a desenvolver ou por outras condicións, aínda cumprindo cos
requirimentos da lexislación medioambiental, non sexan propios do asentamento rural.
9. A plantación de especies arbóreas de crecemento rápido ou calquera nova plantación
forestal que constitúan masa arbórea.
Art. 9.2.5. Condicións Xerais.
Cumprirán coas condicións xerais da edificación reseñadas no título correspondente así como
na lexislación do solo correspondente.
Art. 9.2.6. Condicións da edificación
1. As novas edificacións que se pretendan emprazar nos núcleos rurais identificaranse coas
características propias do lugar e estarán encamiñadas a consolidar a trama rural existente.
Todas elas cumprirán as seguintes condicións:
a) A parcela mínima edificable non será inferior a 300 metros cadrados na delimitación do
núcleo tradicional (grao 1) salvo casos excepcionais debidamente xustificados de parcelas
inferiores ubicadas entre outras xa edificadas que imposibiliten alcanzar a parcela mínima.
Na área de expansión (grao 2), a parcela mínima edificable non será inferior a 600 metros
cadrados.
Condicións de segregación: Para parcelas existentes, respectaranse as segregacións concedidas
ao amparo da anterior normativa. Para novas segregacións en núcleo tradicional e para a
redacción dos Plans Especiais de Protección e Mellora do Medio Rural, fronte mínimo de 12 m
cos lindeiros o máis rectos e ortogonais posible.
A franxa de parcela afectada pola fixación de aliñacións será de cesión gratuíta ó concello salvo
a existencia de peches tradicionais de pedra ou edificacións tradicionais, que prevalecerán
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sobre indicado nos planos de ordenación, non computando polo tanto ós efectos do
cumprimento das condicións de parcela.
Nas zonas laterais de protección e de protección do contorno do Camiño Francés non se
permiten novas aliñacións nin aumentos de edificabilidade segundo o disposto no artigo 18.3
da Lei 3/1996 de Protección dos Camiños de Santiago nin parcelamentos nin agregacións de
parcela mentres non se aprobe o Plan Especial de protección e promoción previsto na Lei, en
aplicación do establecido na Disposición Transitoria Terceira.
b) Edificabilidade:
Grao 1: 0,60 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Grao 2: 0,40 m2/m2, sobre parcela neta, para o conxunto dos usos
Non computarán os semisotos que sobresaian un metro como máximo sobre a rasante do
terreo, sempre e cando se destinen a garaxe, instalacións da vivenda ou trasteiros de menos de
10 m2.
c)Ocupación máxima:
Grao 1: 50%.
Grao 2: 30%
Fican exentos do cumprimento dos parámetros anteriores aqueles casos, dentro da
delimitación do Solo de Núcleo Rural Tradicional, nos que se demostre a imposibilidade física
diso por tratarse de parcelas entre medianeiras existentes sen posibilidade de ampliación ou
por se tratar de soares froito dun derrube previo, sempre e cando na propia parcela sexa
posible erguer construcións aptas para o uso permitido a que se destine.
d) As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e acabados serán acordes coa
paisaxe rural e coas construcións tradicionais do asentamento.
En tal sentido esixiranse os seguintes condicionantes:
Volumetría: estará constituída por un volume principal de planta preferentemente rectangular
ó que se poderán adosar outros en planta baixa que en todo caso se integrarán na
prolongación da cuberta do piso superior. En plantas altas permítese a construción de balcóns
de tipo corredor e galerías.
Paramentos verticais: Utilizarase como acabado preferente o revestimento continuo de
morteiro para tódalas fachadas en cores brancas ou claras. Permítese como segunda solución o
emprego da pedra, debendo ser, de acordo co entorno, de cachotería de lousa. Nos casos
excepcionais e xustificados pola calidade arquitectónica pódese usar outro tipo de solución
construtiva en pedra, madeira en revestimentos ou outro tipo de materiais que cumpran a
mesma función (metal, formigón, tramas metálicas prefabricadas, etc.) e que en todo caso
harmonicen co entorno, debendo conter o proxecto presentado xustificación expresa de tal
extremo. En todo caso rexéitanse os acabados brillantes ou reflectantes.
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Forma e dimensión dos ocos: Os ocos serán rectangulares de dimensión preferente vertical ou
cadrados. Esta condición non será esixible para grandes cristaleiras en galerías tanto en planta
baixa como en planta alta.
Carpinterías: O material empregado nas carpinterías será preferentemente a madeira. Tamén
se poderá usar o aluminio con acabado lacado en cores e tons dos recollidos entre os
tradicionais do lugar. Prohíbese, salvo autorización previa do concello o uso de aluminios en
acabados metálicos (anodizados, pulidos, etc.)
Corpos anexos: as mesmas condición rexerán para os corpos anexos, contiguos ou separados
da vivenda.
e) O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes no
núcleo rural. No caso de que resulte imprescindible superalo por esixencias do uso ou
actividade, deberase descompoñer en dous ou máis volumes conectados entre si, co fin de
adaptar as volumetrías ás tipoloxías tradicionais propias do medio rural. En todo caso,
deberanse adoptar as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual
sobre a paisaxe e a mínima alteración do relevo natural dos terreos.
f) A altura da edificación non excederá de planta baixa e piso, nin dun máximo de 7 metros
medidos na forma establecida na presente normativa.
g) A cuberta terá unha pendente igual ou inferior á media das existentes no asentamento,
nunca superior a 40ᵒ, e estará formada por planos continuos sen quebras nas súas vertentes.
Permítese o aproveitamento baixo cuberta, como prolongación da vivenda inferior, recibindo a
súa iluminación e ventilación polos testeiros e por xanelas inclinadas situadas no plano das
vertentes das cubertas. De acordo coa tipoloxía da zona os materiais a utilizar no remate da
cubrición serán a tella cerámica tipo país. De modo excepcional e xustificado suficientemente
poderán utilizarse outros materiais previa autorización do concello. Quedan prohibidas as
mansardas ou bufardas. A altura máxima de cumieira será de 3,50 m sobre a altura máxima
permitida.
h) Para as novas construcións a tipoloxía edificatoria será illada, excepto casos de edificación
conxunta, onde poderán apegarse ata un máximo de tres. Nas parcelas lindantes con
edificacións existentes de carácter non tradicional construídas sobre o lindeiro común será
obrigatorio o adose. A separación a lindeiros, caso de non producirse o adose, non será nunca
inferior a 3 metros. Para as novas construcións serán obrigatorios, salvo en aliñacións estables
ou consolidadas, os recuamentos mínimos en relación ás vías de acceso fixados como
aliñacións nos planos de ordenación dos núcleos rurais.
i) Para autorizar as edificacións esixirase ter resoltos, con carácter previo e a costa do
promotor, alomenos os servicios de acceso rodado, fornecemento de auga, evacuación e
tratamento das augas residuais e subministro de enerxía eléctrica ou, noutro caso, garantir a
execución simultánea coa edificación.
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k) A instalación de invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen con
materiais lixeiros e facilmente desmontables non estará suxeita ás condicións de edificación
establecidas neste artigo.
Art. 9.2.7. Planeamento en Núcleo Rural.
No medio rural poderanse redactar Plans Especiais de Protección, Rehabilitación e Mellora do
Medio Rural coa regulación e finalidades fixadas na presente normativa e na lexislación do solo
vixente.
Art. 9.2.8. Condicións especiais dos núcleos afectados por estradas autonómicas e
provinciais.
Para edificar nas áreas de expansión dos núcleos rurais lindantes coas estradas autonómicas
prohíbense os novos accesos a estas, debendo realizarse estes a través doutras vías locais
existentes ou proxectadas, en concreto nos seguintes núcleos, ordenados en función das
estradas ás que dan fronte:
CP-0603: Alto de Goimil.
CP-0604: O Sebio, Orxal, Xibeirós, Bosende e Paxe.
AC-234: O Pedral, Torneiros, A Cañota, Os Rascados, Fonxe, O Capelán, O Pazo e o
Piñeiral.
AC-905: Carballos Altos, A Cruz de Pastoriza, Pastoriza A Nova, Igrexa, Cima de Vila,
Casal de Abiaxo, Os Campos, Nabás, Os Monteiros, A Torre e Dombodán.
AC-240: Salmonte
AC-207: todas as parcelas de área de expansión entre A Torre e O Empalme.
Art. 9.2.9. Condicións especiais para os núcleos do Camiño de Santiago.
Nos núcleos afectados polo Camiño de Santiago deberán preservarse os valores tradicionais,
parcelación, peches, arborado, fontes e elementos relacionados coa auga, camiños, volumes,
alturas, forma de ocos, cubertas e beirís e o rexeitamento de aquelas outras actuacións que
menoscaben a apreciación do ben dentro do contorno.
En todo caso será de aplicación a Lei 8/1995 , do 30 de outubro, do Patrimonio Cultural de
Galicia e a Lei 3/1996, do 10 de marzo, de Protección dos Camiños de Santiago.
(...)

Tal e como pode apreciarse a ordenanza de solo de núcleo rural é plenamente compatible co
disposto na LSG, motivo polo cal considérase plenamente de aplicación ó novo núcleo de a
Igrexa – San Salvador.
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Tan so procedería polo tato modificar esta ordenanza para recoller as novas clasificacións e
tipoloxías de núcleo rural para aplicarlle os parámetros e determinacións contidas nesta. Porén
a realidade parcelaria non se adapta plenamente ás condicións de redacción desta ordenanza
motivo polo cal tamén procederá a súa modificación no que afecta a esta cuestión.
Modifícase o artigo 9.2.2. Clasificación en graos, do capítulo 2. Ordenanza de solo de núcleo
rural, Título IX. Condicións particulares da edificación en solo de núcleo rural. Ordenanzas, do
PXOM de Arzúa, o cal queda redactada como segue:
Art. 9.2.2. Clasificación en grados
En función do grao de consolidación do núcleo rural distínguense dous graos, que se reflicten
nos planos de clasificación coas seguintes denominacións.
Grao 1: solo de núcleo rural tradicional. Será de aplicación no ámbito dos núcleos
tradicionais delimitados no PXOM de Arzúa así como no ámbito tradicional do núcleo de A
Igrexa – San Salvador delimitado con amaño ó disposto na modificación puntual do PXOM
no núcleo rural de A Igrexa – San Salvador.
Grao 2: áreas de expansión. Será de aplicación no ámbito das áreas de expansión
delimitadas no PXOM de Arzúa así como no ámbito común do núcleo de A Igrexa – San
Salvador delimitado con amaño ó disposto na modificación puntual do PXOM no núcleo
rural de A Igrexa – San Salvador.
Art. 9.2.6. Condicións da edificación
Condicións de segregación: Para parcelas existentes, respectaranse as segregacións
concedidas ao amparo da anterior normativa. Para novas segregacións en núcleo e para a
redacción dos Plans Especiais de Protección e Mellora do Medio Rural, fronte mínimo de 12
m, cos lindeiros o máis rectos e ortogonais posible. No caso particular do núcleo de A Igrexa
- San Salvador e para novas segregacións estarase ao disposto no seguinte parágrafo.
• Solo de núcleo rural tradicional: parcela mínima de 500 m² e fronte mínimo de 12 m.
• Solo de núcleo común: parcela mínima de 1000 m² e fronte mínimo de 16 m.

5.- CARACTERIZACIÓN DA SITUACIÓN DO MEDIO AMBIENTE ANTES DO DESENVOLVEMENTO
DA MODIFICACIÓN PUNTUAL.
5.1.- O Concello
O concello de Arzúa atópase situado no sueste da provincia da Coruña, lindando ao norte cos
concellos de O Pino, Frades e Boimorto; ao sur cos de Santiso, Touro e Vila de Cruces, esta
última xa na provincia de Pontevedra e co río Ulla por medio; ao leste cos de Melide e Santiso
e ao oeste cos de O Pino e Touro. Conta cunha superficie de 155,5 km2, resultando unha cifra
moi superior á media provincial e unha poboación en 2017 de 6.123 habitantes.
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Xunto con Boimorto, O Pino e Touro, forman a comarca de Arzúa. Administrativamente o
concello atópase dividido en 22 parroquias que albergan 262 núcleos singularizados de
poboación. A súa principal entidade de poboación é o núcleo urbano de Arzúa, con 2.792
habitantes (segundo censo de 2017).
A densidade de poboación é de 39 hab/km2 e a de núcleos de 1,68 entidades/km2.
5.2.- A parroquia de Arzúa (Santa María)
Localízase na zona centro do concello, atopándose illada en relación ao resto de Concellos, e
lindando ao norte coa parroquia de Santa María de Viladavil, ao nordés con San Martiño de
Calvos de Sobrecamiño, ao leste con Santa María de Rendal, ao sur Santiago de Arzúa e ao
sudoeste e oeste con San Vicenzo de Burres.
Conta cunha poboación de 336 habitantes (padrón de 2017), que representan o 5,49% do total
municipal, e unha extensión aproximada de 8,53 km2 o que supón o 5,49 % da superficie
municipal.

Sobre esta superficie repártense un total de 17 núcleos rurais de poboación.
5.3.- Litoloxía
O municipio de Arzúa está incluído na zona III de LOTZE (1945), zona Galaico-Castelána, na
zona Centro-ibérica de JULIVERT (1972), e na zona IV de MATE (1968) zona de Galicia CentralTras Os Montes.
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Esquistos e Esquistos areosas.
Trátase de esquistos e esquistos cuarcíticos con algún nivel algo mais areosa e esporádicos
lentejons decimétricos de esquistos e gneises anfibólicos. En definitiva trátase dunha serie
abondo homoxénea desde o punto de vista petrolóxico, o cal impediu a diferenciación de
zonas dentro dela. Os materiais desta serie están totalmente traspostos pola esquistosidade
de fluxo de fase II, que risca a case totalidade das estruturas sedimentarias.
O estudio petrológico destas penas nos proporciona os seguintes dados: como minerais
principais aparecen cuarzo, albita, moscovita, biotita e ocasionalmente cioritoide e granate;
mentres que como compoñentes accesorios aparecen: apatito, rutilo, circón, turmalina,
opacos e ocasionalmente clorita secundaria (procedinte da biotita).

Ortogneis pegmatoide.
A forma de afloramento de maior extensión é sub-rectangular, debido a que aparece grazas a
un duplo sistema de fracturas de distensión, de enderezo ortogonais.
A escala de afloramento é unha pena ollosa, de clara textura gnéisica, de cor gris clara e xeito
moteado, debido á presencia de cristais de biotita abondo abundantes, totalmente (Beseño:
X=228.450; Y= 928.600) presenta unha marcada foliación, que fai que se perda o xeito olloso
típico destas penas.
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Desde o punto da minería, hai que dicir que non se detectaron, ate o momento, xacementos
de moito interese.
5.4.- Topografía
Do seu relevo habería que destacar que, se ben non se aprecian grandes altitudes nin
diferencias altimétricas, a excepción dos extremos norte e oeste do municipio, si existen zonas
de topografía abrupta, como por exemplo na ladeira do río Ulla, con fortes pendentes e en
contraste con amplos vales de topografía moi favorable.
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5.5.- Hidroloxía
O termo municipal de Arzúa esta dividida en dúas concas, as dos ríos Tambre e Ulla. A que
mais parte do municipio engloba é a do río Ulla, coas tres cuartas partes surorientais do
mesmo, deixando por tanto o cuarto noroccidental do municipio para a conca do río Tambre.
O Río Ulla discorre polo limite sur do municipio, así como o das provincias de A Coruña e
Pontevedra, facendo de limite natural co concello de Vila de Cruces, o seu caudal é elevado e
regular. No mesmo existe un encoro, o de Portodemouros, que inflúe tamén nos afluentes do
Ulla, como o río Boente e o río Carracedo xa no Concello de Arzúa. O Encoro fai de limite
natural ademais co Concello de Santiso.
Os afluentes mais importantes do río Ulla son os seguintes: o río Boente, que recolle as augas
do Concello de Melide e penetra en Arzúa polo leste, facendo de limite co Concello de Santiso;
o río Iso, afluente pola dereita, desde as saias occidentais do monte Bocelo, onde ten o seu
nacemento, percorre o municipio de norte a sur, abrindo un amplo vale, ate se perder en
Portodemouros. ao longo do seu curso recebe abundantes apartacións das súas afluentes, que
son pola esquerda pequenas regatos e pola dereita o río Carracedo que se une ao Brandeso e
vai a desembocar ao Iso en Fonte Santa, onde hai un manancial de auga termais e un célebre
santuario.
Na súa marxe dereita podemos citar o rego Baixo o rego Fondo e o rego de Cañota, e pola súa
marxe esquerda o rego Ribeiral e o rego Portapiñeiras. Ademais do río Iso, aflúen o rego de
Alpiqueiro, o río Lenguello, o rego Ladrón e o río Brandeso.
Outros afluentes do río Ulla son o rego de Cheda, de escasa importancia que desemboca no
Encoro, e o rego Beseño que recolle as augas do oeste de Arzúa, saíndo do concello para
desembocar no río Ulla atravesando o Concello de Touro.
O río Tambre pasa polo extremo norte do termo municipal facendo de limite natural co
Concello de Frades. Este recolle as augas do noroeste de Municipio a través de pequenos
afluentes de enderezo sur-norte como o Rego de Samil, e a través do Importante río Mera que
ten un enderezo leste-oeste, e que desemboca en el atravesando o Concello de O Pino. O río
Mera ten algúns afluentes como o rego de Soutullo e o rego da Agra.
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5.6.- Vexetación
Ante a abundante cantidade de especies que tapiza a zona húmida da bisbarra colle, baixo un
primeiro estudio somero, destacar aquelas características que fan por si só recoñecer calquera
paisaxe desta rexión en especial da súa zona interior. da altimetría xurde unha selección de
vexetación que a medida que se ascende presenta variacións de calidades adaptables a maior
aridez e de menores rendementos.
Segundo comézase nas partes mais baixas da bisbarra, pode atoparse , non xa en abundancia,
o "salgueiro" ou salgueiro branco, os "ameneiros" ou alixos, repetimos, hoxe xa escasos. Estas
especies atópanse con mais ou menos abundancia e de forma illada. no solo destes bosques
medra unha tremenda maleza virxe "silveiras" ou silvas e "toxo" ou toxo. A vidoeira pode
atoparse tamén nesta zona.
5.6.1.- Flora
Dentro dos distintos hábitats existentes no concello de Arzúa poderiamos menciona-los
seguintes.

−

Piñeiral: fundamentalmente procedente da repoboación dos dous últimos séculos, o
piñeiro galego, pinus pinaster, con sotobosque de breixo (Erica spp., calluna spp.).
Nalgunhas zonas aparece mesturado con sobreiras (Quercus suber), carballos (Quercus
robu) e castiñeros (Castanea sativa) como restos do antigo bosque. É interesante
sinála-lo papel dos piñeiros máis costeiros, por supoñer un arboredo colonizador
póximo ó mar. Os piñeiros ofrecen unha importante fonte de alimento para moitas
especies de vertebrados. Ás formacións de P. pinaster únenselles nalgúns casos masas
disclímax de repoboación de P. sylvestris.

−

Carballeiras: formacións de carballo que dende antigo forman fragas nas ribeiras dos
ríos. Na actualidade son algo residuais e aparecen tamén mesturándose con piñeiros,
castiñeiros e bidueiros (Betula verrucasa). Representa un dos contornos máis ricos en
posibilidades de asentamento para a fauna vertebrada, tanto polo substrato físico que
ofrecen, como pola variedade de vexetación nemorosa e fauna a ela asociadas.

−

Eucaliptal: basicamente constituído por Eucalitus globulus, aínda a súa aparición é
incipiente no concello de Arzúa. Nalgunhas zonas mestúrase con piñeirais e escasas
manchas de carballeiras. Dende o punto de vista da fauna representa un
empobrecemento radical, tanto en diversidade de especies como en número de
individuos.

−

Bosques de ribeira: Referímonos así a pequenas masas vinculadas ás beiras dos ríos
formados por ameneiros (alnus glutinosa) e vexetación asociada: freixo (fraximus
excelsior), abeleira (corylus avellana), arranclán (frangula alnus) e salgueiro (Saliz
atrocinerea), propios dos cursos de auga e lugares moi húmidos, onde constitúen
masas de arboredo. Aínda que escasos neste municipio, posúen un alto interese para
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o estudio da fauna por representar un refuxio (árbores) nun contorno de prados,
matogueiras ou masas de auga.
−

Matogueira: vinculado principalmente ás zonas máis rochosas do concello,
principalmente no cumio dos montes e nos acantilados costeiros, presenta as
seguintes formacións frecuentes:

−

Urceiras: formadas por plantas pequenas, entre parte herbáceo e pequena
matogueira: breixo ou carpazas. Proceden da degradación do bosque, por
deforestación ou queima, agás nos acantilados onde son naturais. Os máis frecuentes
son: Erica Cinerea, E. umbellata, Daboecia polifobia e Calluna vulgaris. A súa presencia
en Arzúa prodúcese sobre todo nos acantilados.

−

Xesteiras e toxeiras: son as matogueiras de maior parte. As xesteiras son de escasa
importancia no concello e redúcense a escasas zonas do interior. As toxeiras puras son
raras e aparecen mesturadas con urces. A toxeira máis abundante o ulex europaeus
aparecendo tamén o U. manus e o U. galli.

5.6.2.- Coroloxía
Desde o punto de vista corolóxico ou bioxeográfico, a zona encádrase dentro da Rexión
Eurosiberiana, Subrexión Atlántico-Medioterránea, Superprovincia Atlántica, Provincia
Cántabro-Atlántica, Subprovincia Astur-Galaica, Sector Galaico-Portugués, Subsector
Compostelán que dende o estreito corredor litoral, limitado ó sur polos macizos cantábricos,
acada a través de Galicia á ría de Aveiro (Portugal).

Vexetación. Parroquia de Santa María de Arzúa
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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.

5.6.3.- Vexetación potencial e actual
A vexetación potencial do termo municipal de Arzúa é a correspondente á asociación Rusco
aculeati-Quercetum roboris, que se corresponde coa vexetación climácica formada polo
carballal acidófilo colino galaico-portugués. Os carballais de Quercus robur son os bosques
potenciais do litoral occidental de Galicia.
Na actualidade é difícil encontrar exemplos destes carballais en bo estado de conservación,
relegándose a zonas pouco accesíbeis e non aproveitadas para cultivos. Estes bosques, debido
á actividade humana, sufriron un proceso de deforestación intensa e, incluso, unha
transformación das etapas seriais leñosas, que foron desprazadas por prados e cultivos. Por
outra parte, os terreos con menos aptitudes agrícolas dedicáronse ao cultivo forestal,
principalmente de Pinus pinaster e Eucaliptus globulus.

5.7.- Fauna
Polo que se refire á fauna, e segundo os dados aportados no Atlas de Vertebrados de Galicia,
realizado pola Sociedade Galega de Historia Natural e editado polo Consello da Cultura Galega
(Santiago de Compostela, 1995), no termo municipal de Arzúa podémonos atopar coas
seguintes especies animais:
PECES Y CICLÓSTOMOS
Salmón (Salmo salar)
Reo (Salmo trutta trutta)
Trucha (Salmo trutta fario)
Anguila (Anguilla anguilla)
ANFIBIOS Y REPTILES
Lagartija de agua (Triturus boscai)
Salamandra (Salamandra salamandra)
Salamandra gallega (Chioglossa
Sapo rallado (Discoglossus galganoi)
lusitanica)
Sapo común (Bufo bufo)
Rana ibérica
Rana roja (Rana temporaria)
Rana verde (Rana Perezi)
REPTILES
Escáncer común (Anguis fragilis)
Lagartija gallega (Podarcis bocagei)
Lagartija de la sierra (Lacerta monticola) Culebra de collar (Natrix natrix)
Esgonzo común (Chalcides striatus)
Víbora de Seoane (Vípera seoanei)
MAMÍFEROS
Puercoespín (Erinaceus europaeus)
Murciélago común (Rhinolophus
hipposideros)
Topo (Talpa occidentalis)
Murciélago ratero grande (Myotis myotis)
Ratón de almizcle (Galemys pirenaicus)
Murciélago orejudo común (Plecotus
auritus)
Liebre (Lepus capensis)
Conejo bravo (Oryctolagus cuniculus)
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Lirón careto (Eliomys quercinus)
Rata de agua común (Arvicola sapidus)
Rata de campo (Rattus rattus)
Ratón casero (Mus musculus)
Zorro (Vulpes vulpes)
Comadreja (Mustela nivalis)
Gineta (Genetta genetta)
Jabalí (Sus scrota)
Nutria (Lutra lutra)

Ardilla (Sciurus vulgaris)
Rata común (Rattus norvegicus)
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus)
Hurón (Mustela putorius)
Armiño (Mustela erminea)
Tejón (Meles meles)
Gato montés (Felis Sylvestris)
Garduña (Martes foina)
Corzo (Capreolus capreolus)
AVES
Cuervo marino cristado (Phalacrocorax
Gavilán (Accipiter nisus)
aristotelis)
Ratonero común (Buteo buteo)
Halcón (Falco subbuteo)
Lagartero (Falco tinnunculus)
Perdiz rubia (Alectoris rufa)
Paspallás (Coturnix coturnix)
Gaviota clara (Larus argentatus)
Bilurico bailón (Actitis hipoleucos)
Cuco común (Cuculus canorus)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Tórtola común (Streptopelia turtur)
Lechuza común (Tyto alba)
Martín pescador (Alcedo atthis)
Vencejo común (Apus apus)
Pájaro carpintero (Dendrocopos major)
Peto verdeal (Picus viridis)
Golondrina común (Hirundo rustica)
Laverca (Alanda arvensis)
Búho común (Athene noctua)
Lavandera verdeal (Motacilla flava)
Lavandera blanca (Motacilla alba)
Lavandera real (Motacilla cinerea)
Reyezuelo (Troglodytes troglodytes)
Mirlo de río (Cinclus cinclus)
Fulepa (Acrocephalus scirpaceus)
Azulenta común (Prunella modularis)
Papuxa común (Sylvia communis)
Fulepa amarilla (Hippolais polyglotta)
Picafollas común (Philloscopus collybita)
Papuxa montesa (Sylvia undata)
Picaxuncos (Cisticola juncidis)
Estreliña riscada (Regulus ignicapillus)
Pedreiro cincento (Oenanthe oenanthe)
Chasco común (Saxicola torquata)
Rabirrubio tizón (Phoenicurus ochurus)
Mirlo azul (Monticola solitarius)
Petirrojo (Erithacus rubecula)
Mirlo común (Turdus merula)
Ferreiriño cristado (Parus cristatus)
Ferreiriño subeliño (Aegithalus caudatus) Ferreiro bacachís (Parus caeruleus)
Ferreiriño común (Parus ater)
Piquela azul (Sitta europaea)
Ferreiro abelleiro (Parus major)
Trigueiro (Emberiza calandra)
Gabeador común (Certhia brachydactyla) Escribenta riscada (Emberiza Cia)
Escribenta real (Emberiza citrinella)
Xirín (Serinus serinus)
Pimpín común (Fringilla coelebs)
Jílguero (Carduelis carduelis)
Verderol común (Carduelis chloris)
Pardillo (Acanthis cannabina)
Ruiseñor real (Pyrrhula pyrrhula)
Estornino negro (Sturnus unicolor)
Gorrión común (Passer domesticus)
Cuervo (Corvus corone)
Urraca rabilonga (Pica pica)

5.8.- 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).
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A biodiversidade é importante para tódolos ecosistemas, non so para os “naturais”, senón
tamén para os controlados polo home (granxas, explotacións agrarias, etc.). A biodiversidade
constitúe a base de un gran número de beneficios que os ecosistemas proporcionan.
A pesar das ferramentas e fontes de información existentes, medir a biodiversidade con
precisión é difícil. Para esta medición se empregan diversos indicadores ecolóxicos, como o
número de especies que se atopan nunha área determinada. Estes indicadores, por si mesmos,
non son capaces de recoller tódolos aspectos da biodiversidade, pero si son útiles para tomar
decisións no ámbito da planificación, como é este caso.
Neste zona, os factores responsables do prexuízo que sofre a biodiversidade son escasos,
aínda que intensos, podendo citar a intensificación da actividade forestal de repoboación, o
abandono das terras menos produtivas. Habería que engadir tamén o cambio climático, que
podería acelerar, a curto prazo, o ritmo de perda da diversidade biolóxica. Pola contra, tamén
existen no concello factores positivos para a biodiversidade, como é a existencia de destacadas
manchas de vexetación natural no territorio municipal, en moitos casos pouco fragmentadas e
alteradas.
Pola súa parte, os principais factores que poden xerar riscos de perda de biodiversidade neste
territorio son a modificación do hábitat, 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
ríos e humidais do concello.

5.9.- Espazos naturais
No referente aos humidais compre indicar que non existe un importante número deles no
concello, e os existentes atópanse cara o sur, sen que ningún afecta ó ámbito da modificación
puntual.
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Na parroquia de Arzúa tampouco existen humidais catalogados.

5.10.- 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.
Unha vez analizado o territorio, este divídese en unidades homoxéneas, e para iso, realízase un
inventario dos feitos parciais que compoñen a paisaxe, mediante:
•

Análise da cartografía existente da zona obxecto de análise.

•

Fotointerpretación de fotogrametría.

•

Traballo de campo, no que se confirman ou modifican os limites das unidades e a
veracidade dos dados reflectidos na cartografía consultada.

•

Análise dos factores que inciden no territorio –xeomorfoloxía, hidroloxía, vexetación,
edafoloxía e incidencia humana, entre outros, e establécese a cartografía definitiva.

As distintas características superpóñense para formar as Unidades da Paisaxe. Esta división do
territorio debe permitir obter maior información sobre as súas cualidades para o seu posterior
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tratamento. Trátase de lograr unidades de paisaxe homoxéneas tanto nos compoñentes que a
conforman como na resposta visual ante posíbeis actuacións.
Estas unidades, á súa vez, agrúpanse no que se denomina tipoloxías de paisaxe, e son as
seguintes:
Paisaxe urbanizada
A paisaxe urbanizada de Arzúa esténdese máis ou menos uniformemente ó longo de dous
eixes principais: a estrada N-547 (leste-oeste) e a AC-234 e AC-905 (norte-sur), tomando a
capital municipal como punto de encontro de ambos. Destaca o núcleo de Arzúa (capital
municipal).

Arzúa. Vista aérea
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Núcleo urbano de Arzúa
Trátase dun tecido urbano denso e continuo, cunha tipoloxía moi mesturada, onde se combina
a arquitectura tradicional coa vivenda de nova construción.
O longo das estradas aparece un poboamento difuso, con predominio da vivenda unifamiliar.

28 de 36

Modificación Puntual do PXOM de Arzúa no N.R. de A Igrexa

Casa do concello de Arzúa
Paisaxe rural
A paisaxe rural aparece fundamentalmente nas áreas de altitude media, onde as condicións
para o desenvolvemento da agricultura son óptimas en relación co resto do territorio
municipal. Este tipo, que inclúe os núcleos rurais, está máis presente na metade occidental do
concello, e máis concretamente, co cuarto noroccidental, onde aparece unha rede de
pequenos núcleos, rodeados por terras de labor que conforman o alfoz dos núcleos. Estes
teñen unha elevada calidade paisaxística, xa que se trata de núcleos pequenos, cun caserío
pechado e en relativamente bo estado de conservación.

Paisaxe rural
Como ocorre en toda Galicia, frecuentemente esta paisaxe aparece mesturada con vexetación
de repoboación e con vexetación natural.
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Paisaxe natural e seminatural
Estas dúas tipoloxías se atopan moi mesturadas entre si e coas terras de cultivo, como
corresponde ao estadio de humanización que presenta este concello. As áreas de vexetación
natural están vencelladas principalmente aos cursos fluviais e a pequenas áreas illadas ou
mesturadas con bosques de repoboación de eucalipto. Por outra parte, esta tipoloxía tamén
pode considerarse parte da paisaxe rural de Arzúa, formando entre as tres tipoloxías un
continuo territorial bastante homoxéneo.

Mestura de paisaxes
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5.11.- Patrimonio Histórico-Artístico
O PXOM para a parroquia de Santa María de Arzúa catalogan numerosos bens que quedan
recollidos na seguinte táboa:
ARZÚA (Santa María)
Núcleo

Código

Elemento catalogado

Pazo, O

AC-23

Pazo de Santa Mariña

Igrexa, A

AC-37

Casa Reitoral

Viso, O

AC-39

Casa Grande do Viso

Bosende

AR-29

Ermida de Santa Mariña

San Salvador

AR-30

Capela de San Salvador

Igrexa, A

AR-31

Igrexa Parroquial de Santa María

Outeiro, O

AR-38

Capela de Santa Catalina

Tumbeiro

CP-10

Muíño - Forxa

Bosende

CP-11

Muíño de Bosende

Capelán, O

CP-12

Hórreo da Casa do Capelán

Chousa do muíño

CP-13

Muíño do Capelán

Prado do muíño

CP-14

Muíño do Viso

Cruceiro, O

CR-19

Cruceiro

No Concello de Arzúa converxen dous ramais do Camiño de Santiago:
•

Camiño Francés

•

Camiño do Norte

O camiño do norte ven do veciño concello de Boimorto, atravesando as parroquias de
Viladavil, Santa María de Arzúa e Santiago de Arzúa, onde enlaza co camiño francés

Polo contrario o camiño francés, é o que conta con maior tradición histórica e o mais
recoñecido internacionalmente, atopándose o concello afectado por unha ampla zona de
protección, como así queda establecida pola Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio
Histórico e Documental do 12 de novembro de 1992.

6.- EFECTOS AMBIENTAIS PREVISIBLES E A SÚA CUANTIFICACIÓN.
Os efectos ambientais previsibles son os seguintes:
•
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No núcleo de A Igrexa – San Salvador existe abastecemento de auga municipal dada su
proximidade ao casco urbano. A nova delimitación proposta supón unha diminución
considerable coa aprobada no PXOM, polo que se supón un efecto positivo ó apreciarse unha
diminución significativa no consumo de auga.
•

Verquidos

O núcleo de A Igrexa – San Salvador conta con rede de saneamento municipal, e as augas
residuais das vivendas son conducidas á EDAR. En paralelo á diminución potencial no consumo
de auga producirase tamén o efecto positivo da diminución nos verquidos.
•

Residuos sólidos urbanos

A diminución da edificabilidade levará aparellada unha diminución na produción de residuos
sólidos urbanos. O núcleo de A Igrexa – San Salvador xa conta, a día de hoxe, con recollida de
lixo municipal e separativa.
•

Contaminación atmosférica por aumento do tráfico

A diminución de edificabilidade e polo tanto de vivendas levará aparellado unha diminución de
tráfico e consecuentemente da contaminación atmosférica.
•

Contaminación lumínica

A contaminación lumínica está producida fundamentalmente polo alumeado público Tendo en
conta que as zonas que se van a incluír dentro da delimitación do solo de núcleo rural xa
contan con este servizo a día de hoxe, non se considera que coa modificación puntual proposta
vaia a aumentar a contaminación lumínica.
•

Consumo de enerxía

A diminución da edificabilidade e do número de vivendas a executar tamén diminuirá o
consumo de enerxía.
•

Aumento dos niveis sonoros ambientais por aumento de tráfico.

Como nos casos anteriores tenderá a diminuír.

7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANS SECTORIAIS E TERRITORIAIS CONCORRENTES.
•
•

32 de 36

MP de Arzúa: a modificación proposta é compatible co PXOM vixente, segundo
determina a LSG.
Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia [DOT]: As directrices de ordenación
do territorio ( DOT) teñen como finalidade básica definir un modelo territorial para
Galicia que permita orientar as actuacións sectoriais, dotándoas de coherencia
espacial e das referencias necesarias para que se desenvolvan de acordo cos
obxectivos xerais da política territorial de Galicia, conformando unha acción de
goberno coordinada e eficaz. Para alcanzar os obxectivos recollidos nas DOT
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establecen un modelo territorial cunha estrutura básica que se define a partir dun
sistema xerarquizado de asentamentos, articulado polas redes de infraestruturas e
equipamentos, que se implanta sobre un medio rural que conta cunha biodiversidade
e patrimonio cultural que hai que protexer e xestionar.
O sistema de asentamentos de Galicia quedará configurado polo sistema de grandes
cidades, o sistema urbano intermedio, os nodos para o equilibrio do territorio e os
núcleos principais dos restantes municipios e das parroquias rurais. Dentro do listado
de vilas que as DOT propón como nodos para o equilibrio do territorio atópase Arzúa,
e xunto coas subcabeceiras do sistema urbano intermedio, completan o tercer nivel do
sistema de asentamentos do modelo territorial.

8.- MOTIVACIÓN DA APLICACIÓN DA DO PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN AMBIENTAL
SIMPLIFICADA.
Enténdese que a modificación puntual que se plantexa debe someterse ó procedemento de
avaliación ambiental simplificada polos seguintes motivos:
•
•
•

•
•

•

Trátase dunha modificación menor do PXOM. A modificación afecta á clasificación do
solo en tan so 45.504 m2.
A modificación é plenamente compatible coas DOT.
A modificación propón unha modificación na clasificación de reducida extensión e en
todo caso sen efectos negativos sobre o medio ambiente e sobre a calidade de vida e
cohesión social dos habitantes de Arzúa, toda vez que deses 45.504 m2 que se
engloban dentro da delimitación do solo de núcleo rural, máis da metade xa se
atopaba recollida como solo de núcleo rural nas normas subsidiarias, anteriores a
delimitación anulada.
A modificación no afecta a espazos incluídos na Rede Natura 2000 nin a outros espazos
protexidos pola lexislación sectorial.
A non execución da modificación puntual suporá deixar en situación de fóra de
ordenación vivendas xa existentes no momento de aprobación do PXOM así como o
non recoñecemento dun asentamento que cumpre coas condicións legalmente
establecidas pola lexislación vixente.
A modificación non incide noutros plans ou programas de igual ou inferior rango.

9.- RESUMEN DOS MOTIVOS DAS ELECCIÓN DA ALTERNATIVA
Tal e como se indicou anteriormente plantéxanse tres alternativas.
A alternativa “0” non se considera viable pois supón non acatar unha sentenza xudicial.
As alternativas “1” e “2” supoñen resolver o problema de aquelas vivendas que quedaran fora
da delimitación do solo de núcleo por sentenza xudicial e que existían con carácter previo á
aprobación do PXOM e á súa vez cumpren coas condicións do solo de núcleo rural indicadas na
LSG.
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A alternativa “1” prevé a delimitación dun asentamento que non recolle a totalidade das
vivendas existentes, limitándose ás localizadas ao sur do mesmo, nas contornas do conxunto
parroquial e a capela de San Salvador. Polo contraio a alternativa “2” plantexa un crecemento
que inclúa a totalidade das vivendas existentes, atendendo ó exposto nas Directrices e
Ordenación do Territorio e buscando un equilibrio entre os núcleos da Igrexa e San Salvador e
darlle continuidade á trama edificada.
Polo que respecta á análise de variables pode concluírse que as dúas alternativas teñen as
mesmas afeccións sobre consumo de auga, verquidos, residuos sólidos urbanos,
contaminación atmosférica por aumento do tráfico, contaminación lumínica, consumo de
enerxía e aumento dos niveis sonoros ambientais por aumento de tráfico.
Tendo en conta a nula afección sobre as variables analizadas, e que a alternativa “2” é a que
garante unha mellora adaptación á lexislación vixente, óptase por esta para a redacción da
modificación puntual en tramitación.

10.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVIR, REDUCIR E, NA MEDIDA DO POSIBLE CORRIXIR
CALQUERA EFECTO NEGATIVO RELEVANTE NO MEDIO AMBIENTE, TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN O CAMBIO CLIMÁTICO.
Este apartado describe as medidas que se adoptarán para prever, reducir e contrarrestar
calquera efecto negativo para medio ambiente ou ámbito socioeconómico derivado da
aplicación da Modificación Puntual.
Os impactos máis importantes que se prevén no desenvolvemento e aplicación da
Modificación Puntual derivan da edificación e ocupación das vivendas. Porén estes impactos
non requiren de medidas correctoras posto que supoñen unha diminución dos efectos con
respecto ó PXOM aprobado no seu día.Por outro lado tamén é de destacar que coa modificación se producen impactos positivos, que
teñen que ver cunha mellora da integración das edificación no contorno, o remate da trama
edificada incompleta, e coa mellora da calidade de vida dos veciños do asentamento que
poderán mellorar sen maior problema as condicións de habitabilidade das súas vivendas.
Dende o punto de vista da naturalidade, non se afectan espazos protexidos ou de valor natural
ou paisaxístico, ó desenvolverse integramente en solo de núcleo rural.
As medidas preventivas aparecen recollidas na ordenanza “Solo de Núcleo Rural” do PXOM de
Arzúa e considéranse suficientes, ó contemplar medidas de integración e límites razoables á
edificabilidade e á segregación das parcelas.

11.- DESCRICIÓN DAS MEDIDAS PREVISTAS PARA O SEGUIMENTO DO PLAN.
Non se consideran necesarias.
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Arzúa, abril de 2018
Polo equipo redactor

Isidro López Yáñez

Arquitecto
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PLANOS
PLANOS INFORMACIÓN DO DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO
Nº

TÍTULO

ESCALA

I-01

Situación

1/20.000

I-02a

Estado actual. Clasificación xeral do solo e sistemas xerais

1/10.000

I-02b

Estado actual. Clasificación xeral do solo e sistemas xerais

1/5.000

I-03a

Delimitacións de NR anulada

1/2.000

I-03b

Delimitacións de NR vixente

1/2.000

I-04

Estado actual

1/1.000

I-05

Sistema viario

1/20.000

I-06

SIOSE

1/20.000

I-07a

Visibilidade estratéxica. Visibilidade dende estradas e núcleos

1/20.000

I-07b

Visibilidade estratéxica. Visibilidade ene sendas miradoiros e camiños

1/20.000

I-08

Modelo de asentamento poboacional. Evolución histórica

1/2.000

I-09

Modelo e asentamento poboacional

1/2.000

A-1

Alternativa 1

1/2.000

A-2

Alternativa 2

1/2.000
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